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Úvod

Atomová, molekulová a optická fyzika se uplat¬uje v ²iroké t°íd¥ aplikací. Vý-
znamnou roli sehrává i v astrofyzice, kde umoº¬uje popsat atomové a molekulární
procesy, které probíhaly v raném vesmíru. Znalost ú£inných pr·°ez· t¥chto pro-
ces· hraje d·leºitou roli p°i pochopení evoluce vesmíru, a tím i vzniku prvních
kosmologických objekt·, jakými byly první hv¥zdy a protogalaxie.

V posledních zhruba dvaceti letech je v¥nována pozornost d°íve opomíjenému
lithiu, zejména molekule hydridu lithného LiH, av²ak stále není dostatek relevant-
ních dat pro jednotlivé reakce. Hlavní cíl této bakalá°ské práce je spo£ítat neelas-
tické ú£inné pr·°ezy dvou reakcí asociativního odtrºení Li− a H, resp. Li a H−,
které zatím nejsou k dispozici. Tyto reakce jsou jedny z n¥kolika moºných proces·,
p°i kterých vznikala vý²e zmín¥ná molekula LiH.

Detailn¥j²í popis atomových a molekulárních proces· a jejich význam na vývoj
vesmíru lze nalézt v první kapitole, kde jsou rovn¥º podrobn¥ji prodiskutovány
reakce, jejichº studiem se tato bakalá°ská práce bude zabývat. Teorie umoº¬u-
jící popsat dvou£ásticové reaktivní sráºky atom· a iont· p°i nízkých energiích
je vyloºena v první polovin¥ druhé kapitoly. Neelastické procesy jsou zahrnuty
v lokální aproximaci. Druhá polovina druhé kapitoly popisuje efektivní interak£ní
potenciály elektronických stav· molekuly LiH, resp. molekulárního iontu LiH−

a numerické metody pouºité p°i výpo£tech vibra£ní dynamiky jader, tj. zejména
Numerovovu metodu vyuºitou k °e²ení radiální Schrödingerovy rovnice. A kone£-
n¥ t°etí kapitola uvádí spo£ítané neelastické ú£inné pr·°ezy spolu s jejich fyzikální
interpretací, téº i diskuzi vlivu numerických a fyzikálních parametr·. Pozornost
je také v¥nována ov¥°ení numerického modelu p°i výpo£tu známých ú£inných
pr·°ez· asociativního odtrºení H a H−.

V p°ípad¥, ºe má £tená° v¥t²í zájem o studovanou problematiku, m·ºe nalézt
dal²í informace v £láncích S. Leppa et al. [1] a S. Glovera et al. [2], které shrnu-
jí významné atomové a molekulární procesy v raném vesmíru. Kvantová fyzika
atom· a molekul je podrobn¥ vyloºena nap°. v knize B. Bransdena a C. Joacha-
ina [3].
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1. Atomové a molekulární procesy
v raném vesmíru

První kapitola se stru£n¥ zabývá fyzikální situací v raném vesmíru, vlivem ato-
mových a molekulárních proces· na dal²í vývoj a podrobn¥ji procesy zahrnující
molekulu hydridu lithného. Mnohem detailn¥j²í popis lze nalézt nap°. v £láncích
S. Leppa et al. [1] a S. Glovera et al. [2].

1.1 Vývoj raného vesmíru

Po Velkém t°esku byl vesmír velmi horký a hustý, coº umoº¬ovalo p°eºití proton·
a neutron· pouze jako volných £ástic. Jádra t¥º²ích £ástic byla okamºit¥ zni£ena
absorpcí γ-zá°ení. N¥kolik minut po Velkém t°esku vesmír vychladl natolik, aby
mohla nastat tzv. kosmologická nukleosyntéza. Termální energie foton· klesla
pod 80 keV, dostate£n¥ na to, aby jádra mohla p°eºít. Jádra vodíku, tj. volné
protony, stále je²t¥ tvo°ila 76 % hmotnosti ve²keré baryonové hmoty, jádra helia
24 %. Vzniklo i stopové mnoºství jader deuteria, helia 3He a lithia 7Li. Vysv¥tlení
relativního zastoupení t¥chto prvk· v raném vesmíru pat°í k jednomu z velkých
úsp¥ch· teorie Velkého t°esku. Na po£átku vesmíru existovaly pouze vý²e zmín¥né
t°i prvky, t¥º²í vznikly aº mnohem pozd¥ji v jádrech prvních hv¥zd.

V zá°ivém období byl vesmír ionizovaný a stále vysoce homogenní, bez struk-
tur jako jsou galaxie £i klastry galaxií pozorovatelné dnes. Teplota z·stávala po°ád
natolik vysoká, ºe nedovolovala vznik neutrálních atom· a molekul, tj. neexisto-
valy ºádné vázané elektrony. Díky energii p°edávané Comptonovým rozptylem se
hmota udrºovala v tepelné rovnováze se zá°ením.

V rekombina£ní epo²e vesmír pro²el zm¥nou z ionizovaného plazmatu do stavu
tém¥° neutrálního plynu. Po°adí, v jakém r·zné druhy £ástic rekombinovaly, bylo
ovlivn¥no ioniza£ním potenciálem. Nejvy²²í ioniza£ní potenciál z £ástic vyskytu-
jících se v tomto období m¥lo Li2+, proto také jako první rekombinovalo z Li3+

navázáním elektronu. Dal²í v po°adí podle S. Leppa et al. [1] byly Li+, He+, He,
H a Li. A tedy prvním neutrálním atomem se stalo helium. B¥hem rekombinace
vodíku vzniklo reliktní zá°ení. Ov²em nedocházelo pouze k rekombinaci, zá°ení
m¥lo stále dostatek energie k reionizaci neutrálních atom· £i rekombinovaných
iont·. Taktéº k úplné rekombinaci v²ech £ástic nedo²lo, nebo´ po£et volných elek-
tron· zejména po rekombinaci vodíku velmi klesal, coº zna£n¥ prodluºovalo £as
pot°ebný k úplnému rekombinování. V rozptýleném pregalaktickém plynu b¥hem
rekombina£ní epochy za£aly probíhat první chemické reakce mezi zbývajícími ion-
ty, volnými elektrony a neutrálními atomy.

Po rekombinaci vodíku byl Compton·v rozptyl jiº p°íli² slabý, neº aby udrºel
teplotu hmoty a zá°ení stejnou. P·vodn¥ pro zá°ení nepr·hledný vesmír se stal
pr·hledným, fotony mohly urazit del²í vzdálenosti a teploty hmoty a zá°ení se
za£aly vyvíjet nezávisle. Teplota hmoty byla nejvíce kontrolována adiabatickou
expanzí s p°isp¥ním atomových a molekulárních proces·. Po rekombinaci vodíku
nastalo tzv. temné období, jelikoº aº do vzniku prvních hv¥zd neexistovaly ºádné
objekty, které by vesmír osv¥tlovaly. Vznik prvních hv¥zd a protogalaxií zap°í£inil
reionizaci mezihv¥zdného plynu.
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1.2 Atomové a molekulární procesy a jejich vý-
znam na vývoj vesmíru

Kdyº za£aly probíhat první chemické reakce, bylo k dispozici pouze n¥kolik r·z-
ných £ástic. V¥t²ina jader vodíku rekombinovala, jen malá £ást z·stala ionizována.
Jak uvádí S. Glover et al. [2], relativní zastoupení deuteria D vzhledem k vodíku
bylo D/H ' 2,5 · 10−5. Tém¥° ve²keré helium se vyskytovalo ve form¥ 4He, jen
malé mnoºství i v izotopu 3He. Relativní zastoupení lithia, jehoº v¥t²ina z·stala
ionizována ve form¥ Li+, bylo Li/H ' 5 · 10−10. Zastoupení zbývajících atom· £i
iont· bylo men²í neº 10−12.

Zpo£átku, kdy pregalaktický plyn byl velmi °ídký (v rekombina£ní epo²e hus-
tota vodíku byla dle S. Leppa et al. [1] zhruba 103 cm−3), byly t°í£ásticové reakce
neefektivní. První molekuly a molekulární ionty vznikaly radia£ními procesy. Pro-
toºe helium pro²lo rekombinací d°íve neº vodík, byly prvními molekulárními ionty
HeH+ a He+2 .

Jako první neutrální molekula se objevila molekula vodíku H2, která se zárove¬
stala nejhojn¥ji zastoupenou. Její formování bylo umoºn¥no n¥kolika zp·soby. Po
rekombinaci helia mohla vzniknout reakcemi zahrnující jako meziprodukty HeH+

a H+
2 . Nicmén¥ tento zp·sob nebyl efektivní, protoºe v tomto období m¥ly fotony

stále dostate£nou energii k jejímu rozbití. Primární zp·sobem vzniku H2 byla
radia£ní asociace H a H+

H + H+ → H+
2 + γ (1.1)

následovaná reakcí vým¥ny náboj·

H+
2 + H→ H2 + H+. (1.2)

Jiný významný zp·sob se skládal z radia£ního záchytu vodíku a elektronu

H + e− → H− + γ (1.3)

a asociativním odtrºením H a H−

H− + H→ H2 + e−. (1.4)

Efektivita zmín¥ných reakcí závisela na p°ítomnosti volných proton· a elektron·
v pregalaktickém plynu.

Dal²í pom¥rn¥ hojn¥ se vyskytující molekulou byla molekula HD, jeº vznikala
obdobnými reakcemi jako H2. K celkové chemii v raném vesmíru p°ispívalo dle
S. Leppa et al. [1] 23 r·zných atom·, iont· a molekul, které se ú£astnily zhruba
200 reakcí.

B¥hem rekombina£ní epochy se za£aly ve vesmíru objevovat první odchylky
od homogenity. Aby z pregalaktického plynu mohly vzniknout první kosmologické
objekty, muselo dojít ke gravita£nímu kolapsu. Av²ak p°i kolapsu nar·stala hus-
tota a teplota plynu a tím i tlak, který p·sobil proti gravitaci. K dal²ímu kolapsu
je proto nutné vyzá°it energii pomocí atomárního a molekulárního chlazení.

K atomárnímu chlazení docházelo p°i sráºkách atom· s elektrony. Elektrony
p°edáním £ásti své kinetické energie excitovaly atomy, nej£ast¥ji atomy vodíku

H + e− → H∗ + e−. (1.5)
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Následnou deexcitací atomu emisí foton·

H∗ → H + γ (1.6)

se z oblaku plynu odebírala energie.
Energetický rozdíl mezi základní a první excitovanou hladinou v atomech

vodíku a helia je 10,2 eV, resp. 19,8 eV, a proto atomární chlazení m¥lo význam
jen p°i vysokých teplotách. Chlazení pomocí atom· lithia bylo efektivní i p°i
niº²ích teplotách (rozdíl hladin jen 1,8 eV), ale jeho relativní zastoupení bylo
natolik malé, ºe nem¥lo v¥t²í význam.

K chlazení na niº²í teploty byly t°eba molekuly, z nichº nejvýznamn¥j²í byla
molekula H2. Se zvy²ující se hustotou pregalaktického oblaku docházelo £ast¥ji
ke sráºkám, p°i kterých se excitovaly rota£ní a vibra£ní hladiny molekul viz nap°.
S. Lepp et al. [1]

H2(v,J) + H→ H2(v
′, J ′) + H. (1.7)

Poté op¥t spontánní emisí docházelo k ochlazování plynu. Protoºe molekula H2

nemá dipólový moment, emise fotonu je ovlivn¥na kvadrupólovým momentem,
a proto je povolena zm¥na J o 2 nebo 0, coº sniºuje efektivitu chlazení p°i niº²ích
teplotách. Rozdíl rota£ních hladin J = 0 a J = 1 je 15 meV, kdeºto rozdíl J = 0
a J = 2 je 44 meV.

P°i vy²²ích hustotách £ástic v pregalaktickém oblaku (nad 109 cm−3) se stávala
efektivní tvorba molekul H2 pomocí t°í £ásticové reakce

H + H + H→ H2 + H. (1.8)

Na chlazení se podílely i jiné molekuly. Mnohem efektivn¥j²í bylo chlazení
pomocí molekuly HD, nebo´ má na rozdíl od H2 blíºe poloºené rota£ní hladiny
a nenulový dipólový moment, proto se J m·ºe m¥nit o 1.

1.3 Hydrid lithný

Vývoj vesmíru mohl být téº ovlivn¥n procesy zahrnující molekulu hydridu li-
thného. LiH má velký dipólový moment, díky n¥muº siln¥ interagovala s fotony
reliktního zá°ení, coº se mohlo, jak poznamenává S. Glover et al. [2], projevit ve
spektru. Nicmén¥ dostate£né mnoºství experimentálních a teoretických p°edpo-
v¥dí pro v¥t²inu reakcí LiH není zatím k dispozici.

Hlavní zp·sob tvorby LiH byla radia£ní asociace základního stavu lithia s vo-
díkem

Li + H→ LiH + γ. (1.9)

Dal²í moºností vzniku LiH tvo°ilo asociativní odtrºení Li− a H

Li− + H→ LiH + e− (1.10)

a asociativní odtrºení Li a H−

Li + H− → LiH + e−. (1.11)

5



Vý²e zmín¥né reakce m¥ly nezanedbatelný význam aº v pozd¥j²ích dobách,
kdy reliktní zá°ení uº nebylo schopné ni£it anionty Li− a H−. Pro reakce (1.10)
a (1.11) nejsou k dispozici ºádné ú£inné pr·°ezy, a proto studium obou reakcí
bude obsahem následujících dvou kapitol.

P°i vy²²ích teplotách byla molekula LiH ú£inn¥ ni£ena reliktním zá°ením ob-
ráceným procesem (1.9), p°i niº²ích teplotách pak reakcí

LiH + H→ Li + H2. (1.12)

Kv·li t¥mto reakcím a faktu, ºe v¥t²ina lithia nezrekombinovala, ale z·stala
ve form¥ Li+, bylo relativní zastoupení molekuly LiH velmi malé, dle S. Glovera
et al. [2] men²í neº 10−17, a tedy se zdá, ºe k vývoji raného vesmíru významn¥ji
nep°isp¥la.
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2. Teorie nízkoenergetických sráºek
atom· a iont·

Vzorce v této i v dal²í kapitole jsou uvád¥ny v atomových jednotkách (a.u.), pokud
není výslovn¥ °e£eno jinak.

V první polovin¥ následující kapitoly je stru£n¥ popsána teorie nízkoenergetic-
kých dvou£ásticových sráºek atom· a iont·. Podrobn¥j²í výklad je moºno nalézt
nap°. v knize B. Bransdena a C. Joachaina [3], ze které bylo p°eváºn¥ £erpáno.
Druhá polovina se zabývá konkrétním zp·sobem °e²ení elektronového problému
a dynamiky jader pro studované reakce (1.10) a (1.11).

2.1 Bornova-Oppenheimerova aproximace

Hamiltonova funkce dvouatomové molekuly je

H = Tn + Tel +Hel, (2.1)

kde Tn a Tel je kinetická energie jader a elektron·. �len Hel obsahuje interakci
jader a elektron· ve tvaru

Hel = −
∑
α,i

Zα
Rαi

+
∑
i<j

1

Rij

+
Z1Z2

R
, (2.2)

kde °ecké indexy α = 1, 2 zna£í jádra, indexy latinské i = 1−N elektrony, Zα jsou
náboje jader, Rαi vzdálenosti mezi p°íslu²nými £ásticemi, R ≡ R12 vzdálenost
jader a ~Rα, ~Ri polohové vektory jader, resp. elektron·.

Idea Bornovy-Oppenheimerovy aproximace [4] spo£ívá v tom, ºe se elektrony
pohybují mnohem rychleji neº hmotn¥j²í jádra, coº umoº¬uje rozd¥lit °e²ení sta-
cionární Schrödingerovy rovnice s plným hamiltoniánem (2.1) na dv¥ £ásti (viz
nap°. L. Skála [5]). Nejprve lze °e²it pohyb samotných elektron· v poli �xních
jader, poté vibra£ní dynamiku jader v efektivním poli elektron·. Matematicky
to odpovídá separaci celkové vlnové funkce Ψ na jadernou χ a elektronovou ϕ
vlnovou funkci

Ψ(~Rα, ~Ri) = χ(~Rα)ϕR(~Ri). (2.3)

Rovnice

(Tel +Hel)ϕR(~Ri) = V (R)ϕR(~Ri) (2.4)

popisuje elektronový problém s pevnými polohami jader, kde V (R) je efektivní
interak£ní potenciál (k°ivka potenciální energie) závisející na vzdálenosti jader R.
Elektronová vlnová funkce rovn¥º závisí parametricky na R.

Stacionární Schrödingerovu rovnici s hamiltoniánem (2.1) je moºné upravit
dosazením separované vlnové funkce (2.3) a rozepsáním kinetické energie jader
na tvar

−
∑
α

1

2Mα

[
ϕR(~Ri)∆αχ(~Rα) + 2(∇αϕR(~Ri)) · (∇αχ(~Rα)) + χ(~Rα)∆αϕR(~Ri)

]
+

+ V (R)χ(~Rα)ϕR(~Ri) = Ecelkχ(~Rα)ϕR(~Ri), (2.5)
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kde Mα jsou hmotnosti jader, Ecelk celková energie molekuly.
Pouºitím Bornovy-Oppenheimerovy aproximace

∇αϕR(~Ri) = 0, ∆αϕR(~Ri) = 0, (2.6)

která viz nap°. L. Skála [5] p°edpokládá malé zm¥ny vlnové funkce elektron· p°i
zm¥n¥ mezijaderné vzdálenosti, se rovnice (2.5) výrazn¥ zjednodu²í na[

−
∑
α

1

2Mα

∆α + V (R)

]
χ(~Rα) = Ecelkχ(~Rα). (2.7)

2.2 Dynamika jader

Hamiltonián popisující dynamiku jader dvouatomové molekuly Hn má tvar (viz
rovnice (2.7))

Hn = − 1

2M1

∆1 −
1

2M2

∆2 + V (R). (2.8)

Transformací sou°adnic jader na sou°adnice t¥ºi²t¥ a relativní polohy je moºné
kinetickou energii jader separovat na p°ísp¥vek od t¥ºi²t¥ (s indexem T) a p°í-
sp¥vek od relativního pohybu (bez indexu)

Hn = − 1

2M
∆T −

1

2µ
∆ + V (R), (2.9)

kde

M = M1 +M2, µ =
M1M2

M1 +M2

(2.10)

jsou celková a redukovaná hmotnost jader. Celková energie molekuly je pak rovna
sou£tu transla£ní energie t¥ºi²t¥ a energie relativního pohybu E, která zahrnuje
vibrace a rotace molekuly.

Uvaºováním pouze relativního pohybu, tj. p°echodem do soustavy sou°adné
spojené s t¥ºi²t¥m, má Schrödingerova rovnice popisující relativní pohyb jader
tvar [

− 1

2µ
∆ + V (R)

]
χrel(~R) = Eχrel(~R). (2.11)

Metoda parciálních vln vede k dal²ímu zjednodu²ení rovnice (2.11). Interak£ní
potenciál je sféricky symetrický, nebo´ závisí pouze na vzdálenosti jader. Z to-
hoto d·vodu se dá vlnová funkce relativního pohybu jader χrel(~R) faktorizovat
ve sférických sou°adnicích, kde úhlová £ást je popsána sférickými harmonickými
funkcemi. Rozepsáním Laplaceova operátoru ve sférických sou°adnicích lze dostat
rovnici pro L-tou parciální vlnu φL− 1

2µ

(
d2

dR2
+

2

R

d
dR
− L(L+ 1)

R2

)
+ V (R)

φL(R) = EφL(R). (2.12)
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Pouºitím substituce ψL(R) = RφL(R) je moºné (2.12) dále upravit na rovnici
ve tvaru radiální Schrödingerovy rovnice[

d2

dR2
+K2 − L(L+ 1)

R2
− 2µV (R)

]
ψL(R) = 0 (2.13)

s okrajovou podmínkou ψL|R=0 = 0, K =
√

2µE je vlnové £íslo, L kvantové £íslo
orbitálního momentu hybnosti.

2.3 Sráºkové procesy a ú£inné pr·°ezy

P°i sráºce dvou £ástic mohou nastat r·zné procesy. Nejjednodu²²ím takovým
procesem je elastický rozptyl

X + Y→ X + Y, (2.14)

p°i kterém nedochází ke zm¥nám kvantových stav· jednotlivých £ástic. Dále m·-
ºe nastat rozptyl neelastický, kdy dojde ke zm¥n¥ kvantového stavu (excitaci)
alespo¬ jedné £ástice.

Studované procesy (1.10) a (1.11) jsou p°íkladem tzv. reakcí

X + Y→ Z + W, (2.15)

kdy vzniknou nové £ástice Z a W li²ící se od £ástic X a Y. Konkrétn¥ v obou
reakcích (1.10) a (1.11) p°ejde p·vodn¥ vázaný elektron do kontinua a vznikne
neutrální molekula hydridu lithného.

Rovnice (2.13) popisuje pouze elastický rozptyl dvou £ástic, který byl p°eve-
den na rozptyl £ástice s hmotností µ na sféricky symetrickém potenciálu V (R).
Zjednodu²ené zahrnutí neelastických proces· je umoºn¥no nahrazením reálného
potenciálu V (R) lokálním komplexním potenciálem

VLCP(R) = V (R)− i

2
Γ(R), (2.16)

kde Γ je tzv. lokální (rozpadová) ²í°ka. P°esný popis reaktivních sráºek p°edsta-
vuje komplikovaný problém kvantové teorie n¥kolika £ástic.

Hamiltonián popisující relativní pohyb dvou jader s komplexním potenciá-
lem jiº není hermitovský a z rovnice kontinuity pro £asov¥ nezávislou hustotu
pravd¥podobnosti ρ = |ψ(R)|2 nap°. dle H. Friedricha [6] plyne

∇ ·~j = −Γ(R)ρ, (2.17)

coº lze pro Γ > 0 interpretovat jako úbytek (absorpci) dopadajícího toku hustoty
pravd¥podobnosti ~j

~j =
1

2iµ

(
ψ∗

dψ
dR
− ψdψ

∗

dR

)
. (2.18)

Sráºkový proces dvou £ástic byl efektivn¥ p°eveden na problém rozptylu na sfé-
ricky symetrickém komplexním potenciálu VLCP. Pro výpo£et ú£inných pr·°ez· je
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t°eba znát komplexní fázové posunutí γ = δ+ iη ur£ené asymptotickým chováním
parciální vlny ψL

ψL(R)
R→+∞−−−−→ e−iγ sin(KR− π

2
L+ γ). (2.19)

Vý²e zmín¥ná rovnice navíc volí normování funkce ψL(R).
Fázové posunutí je moºné ur£it navázáním °e²ení rovnice (2.13) na asympto-

tickou podmínku (2.19)

d
dR

lnψL(R)

∣∣∣∣
R=Rc

= K cot(KRc −
π

2
L+ γ) (2.20)

v bod¥ R = Rc, pro který platí

K2 � L(L+ 1)

R2
c

+ 2µVLCP(Rc) (2.21)

nebo ekvivalentn¥

E � L(L+ 1)

2µR2
c

+ VLCP(Rc). (2.22)

Podmínka pro fázové posunutí (2.20) se dá p°epsat do tvaru

tan(γ) =
K cos(KRc − π

2
L)− ξ sin(KRc − π

2
L)

K sin(KRc − π
2
L) + ξ cos(KRc − π

2
L)
, (2.23)

kde ξ = d
dR

lnψL(R)
∣∣∣
R=Rc

.

Ú£inné pr·°ezy σ se dají spo£ítat jako sou£et parciálních ú£inných pr·°ez· σL.
Pro elastický ú£inný pr·°ez σel platí

σel =
+∞∑
L=0

σelL =
π

K2

+∞∑
L=0

(2L+ 1)|1− e2iδe−2η|2 (2.24)

a neelastický (absorp£ní) ú£inný pr·°ez σneel lze ur£it pomocí vztahu

σneel =
+∞∑
L=0

σneelL =
π

K2

+∞∑
L=0

(2L+ 1)
[
1− e−4η

]
. (2.25)

Totální ú£inný pr·°ez σtot je pak roven jejich sou£tu

σtot = σel + σneel. (2.26)

2.4 Lokální komplexní potenciály

Molekula LiH má sudý po£et elektron·, tj. jedná se o tzv. singletní stav, nebo´
spinová multiplicita 2S+1 (po£et degenerovaných stav· s celkovým spinem S) je
rovna jedné. Po£et elektron· aniontu LiH− je lichý, a proto je spinová multiplicita
rovna dv¥ma, tj. dubletní stav.
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O základním elektronickém stavu molekuly LiH bude dále referováno jako
o singletním stavu, p°ípadn¥ bude pouºíváno spektroskopické zna£ení X1Σ+. Zá-
kladní stav LiH−, pro který bude n¥kdy pouºíváno ozna£ení základní dubletní stav
(X2Σ+), se disociuje na Li + H−. Oproti tomu první excitovaný stav LiH−, dále
ozna£ován jako první excitovaný dubletní stav (A2Σ+), se disociuje na Li− + H.

Následující podkapitola se bude zabývat lokálními komplexními potenciá-
ly (2.16) základního a prvního excitovaného stavu aniontu LiH−, které je t°eba
znát pro výpo£et ú£inných pr·°ez· studovaných reakcí (1.10) a (1.11).

2.4.1 Kvantov¥ chemické výpo£ty interak£ních potenciál·

Elektronový problém (2.4) není analyticky °e²itelný, je nutno pouºít numerické
metody kvantové chemie. Efektivní interak£ní potenciály jak pro neutrální mole-
kulu LiH, resp. pro molekulární iont LiH− získané od K. Houfka [7] byly vypo£te-
ny pomocí kvantov¥ chemického programového balíku MOLPRO [8]. Konkrétn¥
byla pouºita multireferen£ní metoda kon�gura£ní interakce (MRCI) [9] vycháze-
jící z multikon�gura£ní metody selfkonzistentního pole (MCSCF) [10] s úplným
aktivním prostorem ²esti orbital· se £ty°mi, resp. p¥ti aktivními elektrony. Pro
ú£ely této bakalá°ské práce je vý²e uvedená metoda s bází gaussových orbital·
aug-cc-pVQZ [11] dostate£ná.

Interak£ní potenciály pro singletní a základní dubletní stav byly ur£eny pro
vzdálenosti jader v intervalu 2,0−20,0 a.u. s krokem 0,1 a.u, pro první excitovaný
dubletní stav v rozmezí 5,2− 20,0 a.u. se stejným krokem. Pro první excitovaný
dubletní stav nebylo moºné spo£ítat interak£ní potenciál pro niº²í hodnoty R,
protoºe pouºitá metoda hledá stav s nejniº²í energií, coº je pro malá R stav LiH
s elektronem v kontinuu. A proto má interak£ní potenciál stavu A2Σ+ tendenci
kopírovat potenciál pro singletní stav. Tento jev lze pozorovat na obrázku 2.1, na
kterém jsou znázorn¥ny efektivní interak£ní potenciály pro v²echny t°i elektro-
nické stavy. Závislosti mezi body získanými z programu MOLPRO jsou interpo-
lována a extrapolována (viz dále). Potenciály jsou posunuty tak, aby V (R)→ 0,
R→ +∞ pro základní stav LiH−.

V potenciálech aniontu LiH− byly vyhlazeny skoky vzniklé p°i kvantov¥ che-
mických výpo£tech, pro potenciál stavu X2Σ+ v bod¥ R = 15,8 a.u. a pro po-
tenciál stavu A2Σ+ v bod¥ R = 19,8 a.u. Vý²ka skok· £inila 2, resp. 0,2 meV.
Hodnotu 2 meV by bylo moºné uvaºovat jako nejistotu kvantov¥ chemických vý-
po£t·, av²ak zhodnocení kvality t¥chto výpo£t· bude u£in¥no dále porovnáním
s experimentálními hodnotami.

K dal²ím výpo£t·m bylo t°eba interak£ní potenciály mezi diskrétními body
interpolovat a mimo tyto intervaly extrapolovat.

Interpolace prob¥hla pomocí kubických splajn· s vyuºitím algoritmu uvede-
ného v Numerical Recipes [12].

Extrapolace do R → +∞ a do R → 0 bude podrobn¥ rozebrána v následují-
cích dvou oddílech.

2.4.2 Extrapolace interak£ních potenciál· do R→ +∞
P°i extrapolaci efektivních interak£ních potenciál· do R → +∞ bylo uváºeno
asymptotické chování této funkce, které je dáno elektrostatickými interakcemi
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Obrázek 2.1: Efektivní interak£ní potenciály V pro singletní stav (Li+H), základní
dubletní stav (Li+H−) a první excitovaný dubletní stav (Li−+H) v závislosti na
vzdálenosti jader R. V intervalech mezi spo£ítanými body jsou data (znázorn¥ny
pouze n¥které body) intepolována kubickými splajny, mimo tyto intervaly jsou
extrapolována zp·sobem popsaným v textu.

atomu a iontu a jejich vzájemnou polarizací. Neutrální atom v obou stavech mo-
lekulárního iontu LiH− je ovlivn¥n elektrickým polem iontu, jedná se o tzv. kvad-
ratický Stark·v jev (viz nap°. L. Ballentine [13]). Energie vzniklého indukovaného
dipólu je

∆E = −1

2
α|~F |2, (2.27)

kde α je polarizovatelnost atomu a ~F je intenzita vn¥j²ího elektrického pole,
tj. pole iontu |~F | = 1/R2.

K extrapolaci interak£ních potenciál· iontu LiH− do R → +∞ byla proto
pouºita funkce ve tvaru

Ae−BR +
C

R
e−DR − α

2

1

R4
− F

R6
+G, (2.28)

kde práv¥ £len úm¥rný 1/R4 pro velká R dominuje. Polarizovatelnost vodíku
je viz [13] αH = 4, 5 a.u. a polarizovatelnost lithia dle D. Changa et al. [14]
αLi = 164, 4 a.u.

Pro extrapolaci interak£ního potenciálu molekuly LiH byla vyuºita rovn¥º
funkce (2.28), av²ak £len úm¥rný 1/R4 nebyl uvaºován, a tedy dominuje Van
der Waalsovský £len úm¥rný 1/R6. Ostatní £leny popisují náb¥h sil kovalentních
vazeb.

P°i �tech byla pouºita data pro vzdálenosti jader z interval· 15− 20, 17− 20
a 13 − 20 a.u. pro singletní, základní a první excitovaný dubletní stav. V bod¥
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R = 20 a.u. vznikají skoky v potenciálech zp·sobené navázáním extrapola£ních
závislostí na kubické splajny. Pro v²echny t°i potenciály jsou skoky men²í neº
1 · 10−4 eV a nem¥ly by mít významný vliv na ú£inné pr·°ezy. Hodnoty jednot-
livých parametr· funkce (2.28) ur£ené metodou nejmen²ích £tverc· pro v²echny
t°i elektronické stavy jsou uvedeny v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1: Hodnoty parametr· (v atomových jednotkách) extrapolace (2.28)
do R→ +∞ pro singletní, základní a první excitovaný dubletní stav.

A B C D F G
LiH X1Σ+ 0,9001 2,5193 0,7814 3,4668 109,66 0,026933
LiH− X2Σ+ 0,8334 3,0974 0,8679 2,7114 2137,75 0,000000
LiH− A2Σ+ 1,6706 0,5604 1,0007 0,9886 -1,00 0,004409

2.4.3 Extrapolace interak£ních potenciál· do R→ 0

Pro extrapolaci efektivních interak£ních potenciál· do R → 0 není zjevná fyzi-
káln¥ podloºená závislost, proto byly zvoleny extrapola£ní funkce, které dob°e
vystihují trend bod· pro nejniº²í hodnoty mezijaderných vzdáleností.

K extrapolaci singletního a základního dubletního stavu do R→ 0 byl pouºit
Morseho potenciál

D
(

1− e−A(R−B)
)2

+ C (2.29)

a pro excitovaný dubletní stav exponenciální funkce

Ae−BR + C. (2.30)

Pro malá R dochází ke k°íºení potenciálu neutrální molekuly LiH s potenciá-
lem základního stavu LiH−, av²ak závislosti jsou v této oblasti tém¥° rovnob¥ºné.
Malá zm¥na interak£ních potenciál· zp·sobí výrazný posun bodu k°íºení, a proto
nebylo moºné z dostupných dat p°esn¥ ur£it polohu k°íºení. F. Gadéa s T. Leinin-
gerem [15] provedli obdobné kvantov¥ chemické výpo£ty elektronických stav· LiH
a LiH− a dosp¥li k záv¥ru, ºe ke k°íºení by m¥lo dojít nad bodem R = 2,16 a.u.,
kde potenciály nabývají p°ibliºn¥ hodnoty V = −0,76 eV. Protoºe p°i numeric-
kých výpo£tech pouºili v¥t²í báze gaussovských orbital·, £ímº dosáhli p°esn¥j²ích
výsledk·, bude dále v této práci uvaºován vý²e zmín¥ný bod k°íºení. P°i �tu
základního stavu LiH− byla pouºita data pro R z intervalu 2, 7 − 3, 5 a.u., ke
kterým byl p°idán bod k°íºení. Tím bylo docíleno toho, ºe se potenciály k°íºí v
bod¥ R = 2,162 a.u. p°i energii −0,771 eV.

P°i �tech potenciál· singletního a prvního excitovaného dubletní stavu byly
pouºity data z interval· 2, 0− 3, 5 a 5, 6− 7, 8 a.u.

Parametry extrapolace do R → 0 ur£ené op¥t metodou nejmen²ích £tverc·
jsou uvedeny v tabulkách 2.2 a 2.3.

2.4.4 Kvalita kvantov¥ chemických výpo£t·

Zhodnocení kvality kvantov¥ chemických výpo£t· bylo provedeno srovnáním va-
zebných vzdáleností a vazebných energií základních elektronických stav· spolu
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Tabulka 2.2: Hodnoty parametr· (v atomových jednotkách) extrapolace (2.29)
do R→ 0 pro singletní a základní dubletní stav.

D A B C
LiH X1Σ+ 0,06656 0,7155 2,9643 -0,068166
LiH− X2Σ+ 0,02956 0,9006 3,0926 -0,079155

Tabulka 2.3: Hodnoty parametr· (v atomových jednotkách) extrapolace (2.30)
do R→ 0 pro první excitovaný dubletní stav.

A B C
LiH− A2Σ+ 0,08340 0,2753 0,00072980

s experimentálními hodnotami a s hodnotami z výpo£t· F. Gadéi a T. Leinin-
gera [15]. Vý²e zmín¥né hodnoty jsou v tabulce 2.4. Vazebné vzdálenosti byly
ur£eny jako minima extrapola£ních Morseho potenciál· a vazebné energie jako
rozdíl asymptotické energie a energie v minimu. Rovn¥º byly porovnány elektro-
nové a�nity vodíku a lithia s experimentálními hodnotami viz tabulka 2.5.

Z tabulek 2.4 a 2.5 je vid¥t, ºe p°esnost pouºitých efektivních potenciál·
nedosahuje p°esnosti výpo£t· F. Gadéi a T. Leiningera [15], jejichº výsledky jsou
ve velmi dobré shod¥ s experimentálními hodnotami. Z toho d·vodu byla p°esnost
kvantových výpo£t· odhadnuta na n¥kolik desítek meV.

Tabulka 2.4: Vazebné vzdálenosti Re a vazebné ener-
gie De singetního a základního dubletního stavu.

LiH X1Σ+ LiH− X2Σ+

Re [a.u.] 2,964 3,015a 3,015b 3,100 3,152a 3,258c

De [eV] 2,588 2,512a 2,523b 2,155 2,075a 2,017c
a výpo£ty F. Gadéa a T. Leininger [15]
b experimentální hodnota viz F. Gadéa a T. Leininger [15]
c experimentální hodnota viz D. Chang et al. [14]

Tabulka 2.5: Elektronové
a�nity H a Li v eV.

EA(H) 0,732 0,754a

EA(Li) 0,612 0,618a
a experimentální hodnota
viz D. Chang et al. [14]

2.4.5 Lokální ²í°ky

Pro nízkoenergetické sráºky lze lokální ²í°ku Γ, která popisuje moºnost odchodu
elektronu do kontinua, uvaºovat viz J. Bardsley a J. Wadehra [16] nebo W. Domc-
ke [17] p°ímo úm¥rnou vlnovému £íslu elektronu, které závisí na vzdálenosti jader

Γ(R) = N
√

2
(
Vion(R)− V0(R)

)
, (2.31)
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kde Vion je potenciál aniontu LiH− a V0 potenciál molekuly LiH. Hodnota kon-
stanty N nám nebyla známa, a proto byl vedoucím této práce u£in¥n rozumný
odhad zaloºený na zku²enostech [18] s aniontem H−2 .

Pro reakci (1.10) byla konstanta N volena tak, aby Γ(R)
∣∣
R=Rmin0

= 1 eV, kde

Rmin
0 je minimum potenciálu molekuly LiH. Pro reakci (1.11) pak byla uvaºována

taková hodnota N , aby Γ(R) = 1 eV v bod¥ vzdáleném jeden bohr od bodu
k°íºení, tj. v R = 1,162 a.u. Konkrétn¥ byla pouºita hodnota N = 0,0799 a.u.
pro reakci (1.10) a N = 0,0616 a.u. pro reakci (1.11). Závislost ú£inných pr·°ez·
na velikosti konstanty N je diskutována v t°etí kapitole.

Lokální ²í°ky pro ob¥ dv¥ studované reakce (1.10) a (1.11) jsou zakresleny
v£etn¥ potenciál· molekuly LiH a aniontu LiH− na obrázcích 2.2 a 2.3. Poloha
k°íºení singletního a excitovaného dubletního stavu v okolí bodu R = 2 a.u.
na obrázku 2.2 není dob°e fyzikáln¥ podloºena, nebo´ potenciál A2Σ+ je v této
oblasti extrapolován. Nicmén¥ nep°esnost v ur£ení k°íºení nemá p°i výpo£tech
vliv, protoºe v této oblasti je díky absorpci, která je zp·sobená lokální ²í°kou,
vlnová funkce velmi malá.
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Obrázek 2.2: Lokální ²í°ka Γ reakce Li− + H → LiH + e− spolu s potenciálem
molekuly LiH (Li + H) a potenciálem prvního excitovaného stavu aniontu LiH−

(Li− + H) v závislosti na vzdálenosti jader R.
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Obrázek 2.3: Lokální ²í°ka Γ reakce Li + H− → LiH + e− spolu s potenciálem
molekuly LiH (Li + H) a potenciálem základního stavu aniontu LiH− (Li + H−)
v závislosti na vzdálenosti jader R.

2.5 Numerické °e²ení dynamiky jader

Následující podkapitola se zabývá numerickým °e²ením dynamiky jader pro stu-
dované reakce (1.10) a (1.11).

Hmotnosti jader lithia a vodíku, p°evzaté od S. Bubina a L. Adamowicze [19],
jsouMLi = 12786,3933me (izotop 7Li) aMH = 1836,1527me, kde me je hmotnost
elektronu.

2.5.1 Numerovova metoda

Numerické °e²ení lineární diferenciální rovnice druhého °ádu

d2ψ
dR2

+ f(R)ψ = 0 (2.32)

lze získat, jak uvádí nap°. S. Koonin [20], pomocí Numerovovy metody

ψn+1 =

2

(
1− 5h2

12
fn

)
ψn −

(
1 +

h2

12
fn−1

)
ψn−1

/(
1 +

h2

12
fn+1

)
+O(h6) ,

(2.33)

kde ψn = ψ(Rn), fn = f(Rn) a h = Rn −Rn−1 je krok na ekvidistantní síti.
Srovnáním vztah· (2.13) a (2.32) a nahrazením interak£ního potenciálu za

lokální komplexní potenciál je vid¥t, ºe

f(R) = K2 − L(L+ 1)

R2
− 2µVLCP(R). (2.34)
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�e²ením rovnice (2.13) s nulovým potenciálem jsou viz nap°. B. Bransden
a C. Joachain [3] funkce

ψL(R)
V=0
= KRjL(KR), (2.35)

kde jL(KR) jsou sférické Besselovy funkce.
Numerov·v algoritmus vyºaduje ur£it dv¥ po£áte£ní podmínky v bodech R0

a R1, tj. ψ0 a ψ1. Z okrajové podmínky rovnice (2.13) plyne ψ0 = 0. Komplexní
potenciál je v R = 0 a.u. mén¥ singulární (dokonce je kone£ný viz 2.4) neº
£len L(L + 1)/R2, je proto vhodné uvaºovat po£áte£ní podmínku ψ1 vyplývající
z asymptotického chování sférických Besselových funkcí pro R→ 0 ve tvaru

ψ1 =
(Kh)L+1

(2L+ 1)!!

[
1− K2h2/2

1!(2L+ 3)
+

(K2h2/2)2

2!(2L+ 3)(2L+ 5)

]
. (2.36)

2.5.2 P°esnost numerických výpo£t·

Globální diskretiza£ní chyba Numerovovy metody (2.33) je nap°. podle E. Hairera
et al. [21] °ádu O(h4). Ov¥°ení této p°esnosti bylo provedeno pro druhou parciální
vlnu. P°esné °e²ení (2.13) s L = 2 a s nulovým potenciálem je

ψ2(R) = KRj2(KR) =

(
3

(KR)2
− 1

)
sin(KR)− 3 cos(KR)

KR
. (2.37)

Graf relativní chyby Numerovovy metody v závislosti na kroku je zobrazen
na obrázku 2.4. Chyba byla ur£ena jako absolutní hodnota rozdílu analytického
°e²ení (2.37) a numericky spo£ítaného °e²ení pod¥leného numericky spo£ítanou
hodnotou vlnové funkce v bod¥ R = 500 a.u. Závislost byla spo£ítána pro dv¥
hodnoty vlnového £ísla K = 1 a.u. a K = 10 a.u., které p°ibliºn¥ odpovídají
energiím

Dal²í numerický výpo£et, který má vliv na výslednou p°esnost ú£inných pr·-
°ez·, je ur£ení fázového posunutí γ. Derivace vlnové funkce v bod¥ navázání ve
vztahu (2.19) byla po£ítána numerickou aproximací derivace tzv. p¥tibodovou
formulí, jak uvádí nap°. B. Fornberg [22],

dψ
dR

∣∣∣∣
R=Rc

=
−ψn+2 + 8ψn+1 − 8ψn−1 + ψn−2

12h
+O(h4), (2.38)

která má taktéº diskretiza£ní chybu °ádu O(h4).
Na obrázku 2.5 je znázorn¥na závislost chyby numerických metod p°i po£ítání

logaritmické derivace druhé parciální vlny pro stejné hodnoty vlnového £ísla jako
vý²e. Chyba byla spo£ítána jako absolutní hodnota rozdílu numericky spo£ítané a
analytické derivace pod¥lená numericky spo£ítanou funk£ní hodnotou op¥t v bod¥
R = 500 a.u.

Na obou obrázcích 2.4 a 2.5 je vid¥t, ºe diskretiza£ní chyby skute£n¥ rostou
jako konst·h4, pouze pro velmi malé kroky je pozorovatelný vliv zaokrouhlovacích
chyb.

V dal²ích numerických výpo£tech byl volen krok h = 1 · 10−3 a.u., pokud není
uvedeno jinak.
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Obrázek 2.5: Závislost chyby ∆ dψ
dR
/ψ numerických metod p°i výpo£tu logaritmické

derivace druhé parciální vlny ψ2 na velikosti kroku h pro dv¥ hodnoty vlnového
£ísla K.

2.5.3 Poznámky k numerickým výpo£t·m

Výpo£et parciálních vlnových funkcí ψL °e²ících rovnici (2.13) s lokálním kom-
plexním potenciálem VLCP (R) probíhal na intervalu mezijaderných vzdáleností
R = 0 aº R = Rmax.
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Podmínka (2.22) omezuje volbu bodu navázání Rc, s nímº souvisí koncový
bod Rmax vztahem Rc = Rmax − 2h, který plyne ze vzorce pro numerickou deri-
vaci (2.38). Imaginární £ást komplexního potenciálu je nenulová pouze na kone£-
ném intervalu a interak£ní potenciály aniontu LiH− pro rostoucí R ubývají jako
1/R4 (viz 2.4.1), proto je potenciál pro velká R v podmínce (2.22) zanedbatelný
oproti odst°edivému £lenu, který je úm¥rný 1/R2. P°i výpo£tu ú£inných pr·°ez·
reakce (1.10) bylo pro spln¥ní podmínky (2.22) navíc nutné posunout interak£ní
potenciál prvního excitovaného dubletního stavu tak, aby V → 0 pro R→ +∞.

Teplota plynových oblak·, ve kterých mohou probíhat studované reakce (1.10)
a (1.11), se m·ºe pohybovat v °ádu desítek aº tisíc· kelvin·, a proto byly ú£in-
né pr·°ezy po£ítány pro velký interval energií, konkrétn¥ od 0, 001 eV po 4 eV.
S ohledem na podmínku zmín¥nou vý²e byl zvolen koncový bod Rmax = 5000 a.u.

Vliv koncového bodu i vliv volby kroku diskretiza£ní sít¥ jsou diskutovány
v následující kapitole.
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3. Ú£inné pr·°ezy reakcí

T°etí kapitola prezentuje spo£ítané neelastické ú£inné pr·°ezy popisující ob¥ stu-
dované reakce (1.10) a (1.11). První £ást kapitoly je v¥nována ov¥°ení pouºitého
numerického modelu p°i výpo£tu známých ú£inných pr·°ez· reaktivní sráºky
H a H−.

3.1 Ov¥°ení numerického modelu na reaktivní sráº-
ce H a H−

Numerický model popsaný v druhé kapitole, který byl pouºit p°i výpo£tech ú£in-
ných pr·°ez· studovaných reakcí (1.10) a (1.11), byl ov¥°en výpo£tem ú£inných
pr·°ez· asociativního odtrºení H a H−

H + H− → H2 + e−. (3.1)

Pro aniont H−2 existují dva stavy, ve spektroskopickém zna£ení Σu a Σg, které
se li²í symetrií v·£i prostorové inverzi. Podobn¥ jako pro aniont LiH−, kde X2Σ+

je p°itaºlivý a A2Σ+ odpudivý, je pro H−2 stav Σu p°itaºlivý a Σg odpudivý.
Av²ak na rozdíl od LiH− se oba stavy disociují na stejnou asymptotu H + H−.
P°icházející tok hustoty pravd¥podobnosti se roz²t¥pí mezi oba zmín¥né stavy.
P°ísp¥vek k ú£inným pr·°ez·m od Σg lze pak zanedbat, nebo´ je podobn¥ jako
pro Li− + H (viz dále) malý. Ú£inný pr·°ez pro Σu je proto nutno vynásobit
faktorem 0,5.

Efektivní interak£ní potenciál a lokální ²í°ka stavu Σu, které jsou zobrazené
na obrázku 3.1, byly uvaºovány ve tvaru

V (R) =

{
1,46e−1,25R − 0,197e−0,199R/R− 2,25/R4 pro R ≥ 2,5 a.u.
0,0356R− 0,1302 pro 0 ≤ R < 2,5 a.u.

(3.2)

a

Γ(R) =
3

27,2114
(3−R)1,5. (3.3)

Parciální ú£inné pr·°ezy spo£ítané na intervalu mezijaderných vzdáleností
0− 1000 a.u. s L = 0− 40 jsou zobrazeny na obrázku 3.2, celkový ú£inný pr·°ez
je pak na obrázku 3.3. Ú£inné pr·°ezy se dob°e shodují s výsledky, které byly zís-
kány vedoucím této práce °e²ením Lippmanovy-Schwingerovy rovnice se stejným
komplexním potenciálem [18].
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Obrázek 3.2: Parciální ú£inné pr·°ezy σneelL reakce H+H− → H−2 +e− s L = 0−40
v závislosti na energii E. K°ivky s L = 0 − 8 monotón¥ klesají. Ú£inný pr·°ez
s L = 0 je první rovná k°ivka odspodu, poté kaºdá pátá po£ínaje L = 5 je
zakreslena £árkovan¥. Pro vy²²í p°ehlednost je navíc vyzna£ena k°ivka s L = 25.
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Obrázek 3.3: Celkový ú£inný pr·°ez σneel reakce H + H− → H−2 + e− v závislosti
na energii E.

3.2 Li− +H→ LiH + e−

3.2.1 Ú£inné pr·°ezy

Pro reakci Li− + H → LiH + e− byly spo£ítány parciální ú£inné pr·°ezy pro
hodnoty L od 0 do 80 pro 500 hodnot energií logaritmicky rozloºených na inter-
valu od 0,001 eV aº po 4 eV. Vybrané parciální ú£inné pr·°ezy jsou znázorn¥ny
v logaritmickém m¥°ítku na obrázku 3.4.

Pro energie pod 0,1 eV není moºné pouºitou metodou ur£it hodnoty ú£inných
pr·°ez·, nebo´ nabývají malých hodnot (10−8 a mén¥ a.u.). Pro takto nízké hod-
noty se zna£n¥ projevují zaokrouhlovací chyby, které jsou zp·sobené od£ítáním
blízkých £ísel ve výrazu pro výpo£et ú£inných pr·°ez· (2.25).

Na obrázku 3.4 je vid¥t chování parciálních ú£inných pr·°ez· σneelL v závislosti
na energii pro �xní hodnoty L. Po dosaºení maximální hodnoty klesají s energií
jako 1/E, poloha k°ivek je ovlivn¥na faktorem (2L+ 1). K°ivky s vy²²í hodnotou
L leºí vý²e a jejich vzájemné vzdálenosti se zmen²ují.

Aby neelastický ú£inný pr·°ez nabýval nenulových hodnot, a tudíº aby mohlo
dojít k uvoln¥ní elektronu, musí se nalétávající £ástice dostat do oblasti s nenulo-
vou imaginární £ástí komplexního potenciálu. Lokální ²í°ka je nenulová mezi body
k°íºení potenciál· singletního a excitovaného dubletního stavu, tedy na intervalu
1, 77−6, 73 a.u. Energie, kterou £ástice pot°ebuje, aby se dostala do vý²e zmín¥né
oblasti, závisí na hodnot¥ efektivního potenciálu

Vef (R) = V (R) +
L(L+ 1)

2µR2
(3.4)

v bod¥ k°íºení Rk = 6, 73 a.u., V (R) je potenciál excitovaného stavu aniontu
LiH−. Se zvy²ující se energií £ástice snadn¥ji protuneluje do oblasti s lokální ²í°-
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Obrázek 3.4: Parciální ú£inné pr·°ezy σneelL reakce Li−+H→ LiH+e− s hodnotami
L = 0−5, 10, 20, 30, 35−40, 50, 60, 70 a 80 v závislosti na energii E. K°ivka s L = 0
je vyzna£ena £árkovan¥. Ostatní k°ivky je moºno identi�kovat odpo£ítáním od
L = 0, asymptotika k°ivek pro velké energie s vy²²í hodnotou L leºí vý²e. Pro
v¥t²í p°ehlednost jsou navíc o£íslovány ú£inné pr·°ezy s L = 20, 50 a 80.

kou, a proto dochází k prudkému nár·stu parciálních ú£inných pr·°ez· aº po
dosaºení maxima v okolí hodnoty efektivního potenciálu v bod¥ k°íºení. Av²ak
hodnota Vef v bod¥ k°íºení se zvy²uje s rostoucím L, coº vysv¥tluje posun maxim
parciálních ú£inných pr·°ez· sm¥rem k vy²²ím energiím. Popsaný jev je ilustro-
ván na obrázku 3.5, na kterém jsou v levé £ásti znázorn¥ny efektivní potenciály
s r·znými hodnotami L a v £ásti pravé jsou p°eklopené parciální ú£inné pr·°ezy
se stejnými hodnotami L.

Podle vztahu (2.25) se celkový ú£inný pr·°ez ur£í jako nekone£ná suma par-
ciálních ú£inných pr·°ez·, nicmén¥ jak je vid¥t z obrázku 3.4, p°i dané energii
p°ispívá k celkovému ú£innému pr·°ezu pouze kone£ný po£et parciálních ú£in-
ných pr·°ez·. Konvergence celkového ú£inného pr·°ezu s rostoucí hodnotou Lmax

je znázorn¥na na obrázku 3.6. Hodnota Lmax = 80 je dostate£ná pro ur£ení cel-
kového neelastického ú£inného pr·°ezu aº do energie p°ibliºn¥ 1, 3 eV.

3.2.2 Testování citlivosti na numerické parametry

Byla testována citlivost ú£inných pr·°ez· na zm¥nu numerických parametr·,
tj. koncového bodu intervalu Rmax a kroku diskretiza£ní sít¥ h.

Na obrázku 3.7 je zakreslen ú£inný pr·°ez s L = 50 v okolí maxima pro r·zné
volby Rmax a h. Práv¥ v okolí maxima dochází k nejv¥t²ím rozdíl·m mezi ú£inný-
mi pr·°ezy spo£ítanými s r·znými numerickými parametry. Hodnota koncového
bodu Rmax = 1000 a.u. není dostate£ná ke spln¥ní podmínky na navázání nu-
merického °e²ení na °e²ení asymptotické (2.22), nebo´ jsou jasn¥ pozorovatelné
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Obrázek 3.5: Souvislost efektivních potenciál· reakce Li−+H→ LiH+e− s posu-
nem maxim parciálních ú£inných pr·°ez· pro rostoucí hodnoty L. V levé polovin¥
jsou plnou £arou zobrazeny efektivní potenciály Vef v závilosti na R (spodní ho-
rizontální osa) pro hodnoty L = 20, 40, 60 a 80. V pravé polovin¥ jsou pro stejné
hodnoty L £árkovan¥ zakresleny parciální ú£inné pr·°ezy σL (vrchní horizontální
osa) v závislosti na energii E (svislá osa). Dále je znázorn¥n interak£ní potenciál
V a imaginární £ást komplexního potenciálu −0,5Γ. Maxima ú£inných pr·°ez· le-
ºí v okolí hodnoty efektivního potenciálu v bod¥ k°íºení Rk, které jsou vyzna£ené
jako pr·se£íky efektivních potenciál· se svislou p°ímkou.

oscilace ú£inného pr·°ezu. K drobným oscilacím dochází také kv·li velkému kro-
ku, coº je nejlépe pozorovatelné na k°ivce s Rmax = 10000 a.u. a h = 1 · 10−2 a.u.

V¥t²í vliv na hodnoty ú£inných pr·°ez· má velikost kroku. Se sniºujícím se
krokem ú£inné pr·°ezy konvergují ke k°ivce s kon�gurací numerických paramet-
r· Rmax = 5000 a.u. a h = 1 ·10−3 a.u., která byla pouºita p°i výpo£tech. P°i této
volb¥ parametr· je je²t¥ moºné spo£ítat s pouºitou výpo£etní technikou ú£in-
né pr·°ezy v rozumném £ase. Jak je vid¥t z rozdíl· ú£inných pr·°ez· pro r·zné
kon�gurace (relativní rozdíly jsou men²í neº 2 · 10−3 a.u.), numerické parametry
významn¥ neovliv¬ují hodnoty ú£inných pr·°ez·. Výrazn¥j²í vliv mají fyzikální
parametry, tj. p°esnost efektivních interak£ních potenciál· a lokální ²í°ky (viz
dále).

3.2.3 Testování citlivosti na fyzikální parametry

Protoºe nám nebyla známa p°esná velikost lokální ²í°ky (viz 2.4.5), byly spo£í-
tány ú£inné pr·°ezy i pro hodnoty 10Γ a 0,1Γ. Celkové ú£inné pr·°ezy jsou pak
zobrazeny na obrázku 3.8.

Ú£inný pr·°ez s 0,1Γ se chová podle fyzikální intuice, ºe slab²í absorpce zp·-
sobí niº²í pravd¥podobnost uvoln¥ní elektronu. Pro ú£inný pr·°ez s 10Γ v²ak tato
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Obrázek 3.6: Konvergence celkového ú£inného pr·°ezu σneel reaktivní sráºky
Li− + H→ LiH + e− s rostoucí hodnotou Lmax v závislosti na energii E. Plnou £a-
rou je zakreslen ú£inný pr·°ez s Lmax = 80, £árkovan¥ odspodu s Lmax = 10, 20, 40
a 60.

intuice selhává. Ú£inný pr·°ez s p·vodní hodnotou lokální ²í°ky nabývá pro vy²²í
energie v¥t²í hodnot neº ú£inný pr·°ez s desetinásobnou Γ. Vysv¥tlení tohoto jevu
je následující. Neelastický (absorp£ní) ú£inný pr·°ez lze spo£ítat i pomocí vzorce
viz nap°. [23]

σneel =
2π

EK

∑
L

(2L+ 1) 〈ψL|Γ |ψL〉 , (3.5)

který je nezávislý na fázovém posunutí. Ú£inný pr·°ez je tedy úm¥rný plo²e pod
k°ivkou Γ(R)|ψL(R)|2 z £ehoº plyne, ºe p·sobení lokální ²í°ky je nelineární.

Rozbor závislosti nelineárního chování lokální ²í°ky na p°ísp¥vcích od jednot-
livých hodnot L je na obrázku 3.9. Na tomto obrázku jsou pro lokální ²í°ky Γ
a 10Γ vyneseny maticové elementy 〈ψL|Γ |ψL〉, které byly spo£ítány pomocí li-
chob¥ºníkového pravidla viz nap°. Numerical Recipes [12], v závislosti na L pro
t°i r·zné energie. P°i energii 0,2 eV p°evládá ú£inný pr·°ez s 10Γ, £emuº od-
povídá v¥t²í velikost maticových element·. Ke k°íºení ú£inných pr·°ez· dochází
v okolí energie 0,245 eV. P°i této energii pro nízká L jiº nabývají vy²²ích hodnot
maticové elementy s p·vodní velikosti lokální ²í°ky. A nakonec pro energii 0,3 eV,
kde nabývá vy²²ích hodnot ú£inný pr·°ez s Γ, jasn¥ dominují maticové elementy
s touto lokální ²í°kou.

Tém¥° lineární chování ú£inných pr·°ez· s 0, 1Γ a Γ je zp·sobeno tím, ºe
slab²í absorpce mén¥ ovlivní vlnové funkce.
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10−5

10−4

10−3

10−2

10−1

100

101

102

0,1 1

σ
n
e
e
l
[a
.u
.]

E [eV]

Li− + H

Γ
10Γ
0,1Γ
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3.3 Li +H− → LiH + e−

3.3.1 Ú£inné pr·°ezy

Pro druhou studovanou reakci Li+H− → LiH+e− byly rovn¥º spo£ítány parciál-
ní ú£inné pr·°ezy pro hodnoty L od 0 do 80 pro 500 hodnot energií logaritmicky
rozloºených na intervalu 0,001 eV aº 4 eV. Parciální ú£inné pr·°ezy jsou zakresle-
ny v logaritmickém m¥°ítku na obrázku 3.10, jejich chování pro r·zná L je op¥t
ovlivn¥no efektivními potenciály (3.4), kde V (R) je tentokrát potenciál základ-
ního stavu aniontu LiH−.
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Obrázek 3.10: Parciální ú£inné pr·°ezy reakce Li + H− → LiH + e− s hodnotami
L = 0 − 63. K°ivky s L = 0 − 17 monotónn¥ klesají. Ú£inný pr·°ez s L = 0
je první rovná k°ivka odspodu, poté kaºdá pátá po£ínaje L = 5 je zakreslena
£árkovan¥. Pro v¥t²í p°ehlednost je navíc vyzna£ena k°ivka s L = 40.

Aby do²lo k uvoln¥ní elektronu do kontinua, musí se op¥t nalétávající £ástice
dostat do oblasti s nenulovou hodnotou lokální ²í°ky Γ. Na rozdíl od excito-
vaného stavu je potenciál pro základní stav LiH− p°itaºlivý, a proto musí na-
létávající £ástice p°ekonat pouze energetickou bariéru zp·sobenou odst°edivým
£lenem L(L+ 1)/R2. �ásti efektivních potenciál· s odst°edivou bariérou pro vy-
brané hodnoty L jsou znázorn¥ny na obrázku 3.11. V bod¥ R = 20 a.u. lze pro
L = 30 a 35 pozorovat skoky zp·sobené nedokonalým navázáním extrapola£ní
funkce a kubických splajn· (viz 2.4.1), nicmén¥ skok by se v hodnotách ú£inných
pr·°ez· nem¥l významn¥ji projevit, protoºe vý²ka skok· je mnohem men²í neº
odhadnutá nejistota kvantov¥ chemických výpo£t·.

Ú£inné pr·°ezy s L = 0− 17 zdánliv¥ divergují, nebo´ na obrázku 3.10 nelze
pozorovat jejich nár·st pro nízké energie, jako je tomu pro ú£inné pr·°ezy s vy²-
²ím L. Toto chování je zp·sobeno faktem, ºe pro L = 0 − 17 je vý²ka bariéry
men²í neº 0,001 eV. Pro L = 1 dosahuje bariéra vý²ky jen zhruba 3 · 10−8 eV
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Obrázek 3.11: Odst°edivé bariéry v efektivních potenciálech Vef reaktivní sráºky
Li + H− → LiH + e− odspodu pro hodnoty L = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 35.

a s rostoucím L se zv¥t²uje. Pro L > 17 p°esahuje hodnotu 0,001 eV, a proto
ú£inné pr·°ezy prudce nar·stají s energií, jak se zvy²uje pravd¥podobnost, ºe
£ástice protuneluje bariérou. Pro nízké hodnoty L lze op¥t dob°e pozorovat vliv
faktoru (2L+ 1).

S rostoucím L nar·stá i hodnota efektivního potenciálu v bod¥ k°íºení. Pro
L = 0−20 leºí tato hodnota pod nulovou energií, a tudíº po p°ekonání odst°edivé
bariéry dosáhne nalétávající £ástice oblasti s lokální ²í°kou bez nutnosti dal²ího
tunelování pro kaºdou energii. Nicmén¥ velikost oblasti, na které m·ºe být ab-
sorbována, aniº by musela tunelovat skrz efektivní potenciál, se s rostoucím L
zmen²uje, a proto ú£inné pr·°ezy klesají. Pro vy²²í energie p°i �xním L se ale
velikost vý²e zmín¥né oblasti zv¥t²uje, coº odpovídá dal²ímu nár·stu ú£inných
pr·°ez·.

V parciálních ú£inných pr·°ezech s L = 20 − 41 jsou dob°e pozorovatelné
tzv. orbitální rezonance, které nastávají v p°ípad¥, ºe je £ástice zachycena v re-
zonan£ním stavu uvnit° potenciálové jámy, £ímº se zvý²í pravd¥podobnost, ºe
£ástice pronikne do oblasti s lokální ²í°kou [18].

Vý²e zmín¥ný jev je ilustrován pro parciální ú£inný pr·°ez s L = 35 na ob-
rázku 3.12. Byla zji²t¥na pouze jedna rezonance s energií 11,1 meV, ale je dob°e
moºné, ºe existují i dal²í s niº²í energií, které v²ak nebyly nalezeny, protoºe ú£in-
ný pr·°ez nabývá pro nízké energie malých hodnot, p°i kterých se op¥t projevují
zaokrouhlovací chyby zp·sobené od£ítáním blízkých £ísel ve výrazu (2.25). Na ob-
rázku 3.12 lze také pozorovat souvislost lokálního maxima parciálního ú£inného
pr·°ezu s vý²kou odst°edivé bariéry.

P°i výpo£tu celkového ú£inného pr·°ezu podle vztahu (2.25) lze op¥t uvaºo-
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Obrázek 3.12: Orbitální rezonance v parciálním ú£inném pr·°ezu s L = 35. Plnou
£arou je zakreslen efektivní potenciál v závislosti na mezijaderné vzdálenosti R
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vyzna£ena poloha rezonan£ního stavu.

vat sou£et pouze kone£ného mnoºství parciálních ú£inných pr·°ez·. Konvergence
celkového ú£inného pr·°ezy s rostoucí hodnotou Lmax je zobrazena na obrázku
3.13. Celkový po£et spo£ítaných parciálních ú£inných pr·°ez·, tj. Lmax = 80 je
dostate£ný pro ur£ení celkového ú£inného pr·°ezu aº do energie 4 eV.

Principiální rozdíl mezi ob¥ma studovanými reakcemi (1.10) a (1.11) je tako-
vý, ºe potenciál excitovaného stavu aniontu LiH− je odpudivý, kdeºto potenciál
základního stavu je pro vysoká R p°itaºlivý. Jak se tento rozdíl projeví je patr-
né z celkových neelastických ú£inných pr·°ez· na obrázcích 3.6 a 3.13. V prvním
p°ípad¥ nalétávající £ástice pot°ebuje relativn¥ vysokou energii k p°ekonání repul-
ze, coº odpovídá nár·st· ú£inného pr·°ezu s rostoucí energií. V druhém p°ípad¥
p°itaºlivý potenciál snadno p°itáhne £ástice s malou energií, ale mén¥ ovlivní
vysokoenergetické nalétávající £ástice, a to odpovídá poklesu ú£inného pr·°ezu
v závislosti na rostoucí energii.

3.3.2 Testování citlivosti na numerické parametry

Pro parciální ú£inný pr·°ez s L = 35 byl testován vliv numerických parametr· na
hodnoty ú£inných pr·°ez·. Okolí lokálního maxima ú£inného pr·°ezu spo£ítaného
pro r·zné volby Rmax a h je zobrazeno na obrázku 3.14. Stejn¥ jako pro ú£inné
pr·°ezy reakce (1.10) jsou pro koncový bod Rmax = 1000 a.u. dob°e rozpoznatelné
oscilace. Se sniºujícím se krokem ú£inné pr·°ezy konvergují ke k°ivce spo£ítané
s Rmax = 5000 a.u. a h = 1 · 10−3 a.u., ale pomaleji neº pro první reakci. P°esto
vliv numerických parametr· op¥t není tolik významný.
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Obrázek 3.13: Konvergence celkového ú£inného pr·°ezu reaktivní sráºky
Li + H− → LiH + e− pro hodnoty Lmax = 5, 10, 15, 20 a 80.
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Obrázek 3.14: Parciální ú£inný pr·°ez σneel35 reakce Li+H− → LiH+ e− s L = 35
pro r·zné volby Rmax a kroku h (v atomových jednotkách). Vrchní dv¥ k°ivky
jsou spo£ítány s krokem h = 1 · 10−2, plná £ára s Rmax = 10000 a £árkovaná
s Rmax = 1000, t°etí k°ivka odshora s krokem h = 8 · 10−3 a Rmax = 5000, £tvrtá
k°ivka odshora s h = 5 · 10−3 a Rmax = 5000. Spodní dv¥ k°ivky jsou spo£ítány
s h = 1 · 10−3, plná s Rmax = 5000 a £árkovaná s Rmax = 1000.
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3.3.3 Testování citlivosti na fyzikální parametry

Op¥t byl testován vliv velikosti lokální ²í°ky na ú£inné pr·°ezy. Celkové ú£inné
pr·°ezy s Γ, 10Γ a 0, 1Γ jsou zobrazeny na obrázku 3.15. Na rozdíl od první
studované reakce (1.10), se u reakce (1.11) tolik neprojevuje nelineární p·sobení
lokální ²í°ky, tj. ú£inné pr·°ezy se siln¥j²í absorpcí (v¥t²í lokální ²í°kou) nabývají
vy²²ích hodnot.
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Obrázek 3.15: Celkový ú£inný pr·°ez reakce Li + H− → LiH + e− s velikostmi
lokální ²í°ky Γ, 10Γ a 0, 1Γ.

Protoºe poloha bodu k°íºení potenciál· singletního a základního dubletního
stavu není z kvantov¥ chemických výpo£t· úpln¥ z°ejmá, byly pro srovnání spo-
£ítány ú£inné pr·°ezy i pro situaci, kdy ke k°íºení dochází nad nulovou energií,
konkrétn¥ v bod¥ R = 1,882 a.u., kde potenciály nabývají hodnoty V = 0,622 eV.
K docílení tohoto k°íºení byla data pro základní stav aniontu LiH− na intervalu
0− 2, 18 a.u. extrapolována Morseho potenciálem (2.29) s koe�cienty uvedenými
v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1: Hodnoty parametr· (v atomových jednotkách) extrapolace (2.29)
pro R → 0 pro základní stav LiH−, k°íºení s potenciálem základního stavu LiH
nastává v bod¥ R = 1,882 a.u.

D A B C
X2Σ+ LiH− 0,02171 0,9350 3,1137 -0,078809

Celkový ú£inný pr·°ez s k°íºením v bod¥ R = 1, 882 a.u. je zobrazen na
obrázku 3.16, hodnota konstanty úm¥rnosti N v lokální ²í°ce (2.31) byla pouºita
stejná jako p°i výpo£tech s p·vodn¥ uvaºovaným k°íºením.

Kvalitativní chování parciálních ú£inných pr·°ez· je pro ob¥ hodnoty k°íºení
obdobné. Hlavním rozdílem je jejich velikost. Ú£inný pr·°ez s k°íºením v bod¥
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1,882 a.u. je zhruba stokrát men²í neº ú£inný pr·°ez s p·vodn¥ uvaºovaným k°í-
ºením. �ástice s niº²í energií, neº je vý²ka k°íºení 0,622 eV, musí vºdy tunelovat,
aby se dostaly do oblasti s nenulovou lokální ²í°kou. V oblasti energií kolem vý²ky
k°íºení je pak patrný nár·st ú£inných pr·°ez·.
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Obrázek 3.16: Celkový ú£inný pr·°ez σneel reakce Li + H− → LiH + e− s bo-
dem k°íºení potenciál· zakladního stavu molekuly LiH, resp. aniontu LiH−

v R = 1, 882 a.u.
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Záv¥r

Byla provedena re²er²e atomových a molekulárních proces·, které m¥ly význam
v raném vesmíru. Dv¥ reakce asociativního odtrºení Li− a H, resp. Li a H− byly
vybrány k podrobn¥j²ímu studiu, tj. k sestavení jednoduchého modelu umoº¬ují-
cího výpo£et ú£inných pr·°ez· t¥chto reakcí. Zmín¥né reakce byly vybrány jednak
proto, ºe ú£inné pr·°ezy nebyly zatím k dispozici, dále také z d·vodu, ºe moleku-
la hydridu lithného mohla mít význam p°i chlazení pregalaktického plynu b¥hem
gravita£ního kolapsu díky velkému dipólovému momentu.

Pro ob¥ studované reakce byly spo£ítány ú£inné pr·°ezy pro velký interval
energií. P°i výpo£tech byla testována p°esnost pouºitých numerických metod,
Numerovovy metody a tzv. p¥tibodové diferen£ní formule pro výpo£et derivace.
Spo£ítané p°esnosti odpovídaly teoretickým °ád·m chyb. Rovn¥º byla v¥nována
pozornost citlivosti ú£inných pr·°ez· na numerické parametry.

Hodnoty ú£inných pr·°ez· jsou v²ak nejvíce ovlivn¥ny neznalostí p°esné lo-
kální ²í°ky a v p°ípad¥ asociativního odtrºení Li a H− rovn¥º neznalostí p°esného
bodu k°íºení potenciál· základního stavu molekuly LiH a základního stavu anion-
tu LiH−. Velikost lokální ²í°ky byla rozumn¥ odhadnuta a následn¥ byl diskutován
vliv tohoto fyzikálního parametru na ú£inné pr·°ezy. Realistické ur£ení lokální ²í°-
ky vyºaduje netriviální výpo£et dynamiky sráºky molekuly LiH s elektronem. Pro
takovéto výpo£ty na rozdíl od kvantové chemie neexistují roz²í°ené komer£ní ba-
líky program·. Pro asociativní odtrºení Li a H− byl taktéº diskutován vliv polohy
k°íºení na ú£inné pr·°ezy. Samotný numerický model byl ov¥°en p°i výpo£tech
známých ú£inných pr·°ez· asociativního odtrºení H a H−.

P°es snahu zachytit co nejvíce aspekt· ovliv¬ující ú£inné pr·°ezy je v prá-
ci prostor pro n¥která vylep²ení. Jednak by bylo vhodné odstranit skoky v po-
tenciálech elektronických stav· molekuly LiH a iontu LiH−, které vznikly p°i
navazování interpola£ních a extrapola£ních funkcí, nicmén¥ vliv t¥chto skok· je
zanedbatelný. Poté by také ²lo vylep²it navazování numerického °e²ení Schrödin-
gerovy rovnice na °e²ení asymptotické. Místo uvaºování asymptotiky ve tvaru
funkce sinus je moºné pouºít asymptotickou formuli obsahující sférické Besselovy
funkce, tj. p°esné °e²ení radiální Schrödingerovy rovnice s nulovým potenciálem.
Tímto je moºné pouºít bliº²í bod navázání p°i stejné p°esnosti, protoºe o vol-
b¥ bodu navázání v tomto p°ípad¥ místo odst°edivého £lenu L(L + 1)/R2, který
je jiº zahrnut ve sférických Besselových funkcí, rozhoduje asymptotické chování
potenciálu, které je úm¥rné 1/R4.

Pokra£ováním ve studované problematice by byl výpo£et rychlostních para-
metr· (rate constant) obou reakcí. Dal²ím krokem by pak byl p°echod od lokální
aproximace k nelokálnímu modelu, který by umoºnil ur£it rozd¥lení kvantových
stav· molekuly LiH, spektra odcházejícího elektronu a také ú£inný pr·°ez reakce
p°enosu náboje.
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