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RESUMO

Embora 0 fenomeno da fotodissocia<;:ao (dissocia<;:aode moleculas devido a
intera<;:ao com urn campo externo dependente do tempo) venha ja ha muito
tempo atraindo a aten<;:aodos pesquisadores, esta ainda longe de ser completa-
mente compreendido. Este problema e de dificil tratamento te6rico por se tratar
nao apenas de urn problema quantico de varios corpos, mas que apresenta tam-
bem dependencia temporal. Este trabalho tern como alvo de estudo a evolu<;:ao
temporal da fun<;:aode onda de uma molecula diatomica sujeita a urn campo
externo dependente do tempo, servindo-se para isso do potencial de l\Iorse. Este
potencial unidimensional descreve razoavelmente bem os niveis vibracionais de
moleculas diatomicas e pode ter seus parametros ajustados de forma a repre-
sentar varias moleculas. a estado fundamental do oscilador e pertur bado pelo
campo e a fun<;:aode onda e propagada atraves de diferentes metodos, que sao
comparados entre si. E interessante notar que as partes real e imaginaria da
fun<;:aode onda come<;:ama oscilar, mostrando que 0 pacote esta ganhando ener-
gia cinetica, enquanto que a densidade de probabilidade permanece inicialmente
quase inalterada. E discutido urn efeito similar ao Stark, devido ao fato da vari-
a<;:aotemporal do campo externo ter sido assumida proporcional a urn co-seno.
a principio do processo dissociativo, com as fun<;:6esde onda se estendendo para
maiores valores da coordenada espacial, e observado com 0 prosseguimento cia
propaga<;:ao a tempos maiores.



ABSTRACT

Although the phenomenon of photodissociation (dissociation of molecules
due to the interaction with an external time-dependent field) has been for a
long time atracting scientists' atention, it is yet far from being completely un-
derstood. Theoretical approach to this process is difficult not only because it
is a many-body quantum problem, but also due to the time dependence of the
external field. The main goal of this work is to study the time evolution of a
diatomic molecule in the presence of an external time-dependent field, using the
Morse potential. This unidimensional potential describes reasonably well the
vibrational levels of diatomic molecules and may have its parameters adjusted
in order to represent several molecules. The ground state is perturbed by the
field and the wavefunction propagated through a few methods, which are com-
pared among them. It is interesting to notice that the real and imaginary parts
of the wavefunction start to oscillate, showing that the packet is gaining kinetic
energy, while the probability density initially remains practically still. An effect
similar to the Stark one, due to the fact that the time oscilation of the external
field has been assumed proportional to a co-sine, is discussed. The beginning
of the dissociation process, with the wavefunctions extending to greater values
of the spatial coordinate, is observed as the propagation is continued through
greater times.
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Capitulo 1

INTRODUQAO

Urn fenomeno que vem ja de longa data atraindo a aten<;ao de pesquisadores do mundo

inteiro e a intera<.;ao da materia com urn campo de radia<.;ao. Embora freqiiente, po-

dendo inclusive levar it fragmenta<.;ao da materia, este fenomeno esta ainda longe de

ser completamente compreendido. 0 presente trabalho tern como alvo de estudo a

evolu<.;aotemporal do sistema quantico formado por urna molecula diatomica sujeita a

urn campo eletrico externo e oscilat6rio. It sabido (e observado experimentalmente) que

a molecula pode vir a se dissociar, dependendo dos parametros do campo como ampli-

tude e frequ€mcia: eo fenomeno da fotodissocia«;ao, que vem sendo exaustivamente

estudado em busca de maior compreensao das liga<.;6esmoleculares.

Infelizmente, este e urn problema diflcil de ser tratado por duas raz6es principais: 0

elevado nlimero de graus de liberdade que caracteriza mesmo os mais simples sistemas

moleculares obstrui urna solu<.;aoab initio, em que teriam que ser levadas em consi-

dera<.;ao todas as partfculas envolvidas (eletrons e nucleos). Alem disso, por ser urn

problema dependente do tempo, sua solu<.;aoapresenta severas dificuldades. Apesar da

importancia de tais problemas ainda san rarfssimos os modelos soluveis dependentes do

tempo, entre os quais podemos citar 0 problema da partfcula livre sujeita a urn campo

oscilante. Os problemas (classicos) dependentes do tempo tern sido muito estudados,

assim como 0 comportamento ca6tico que geralmente surge nesses sistemas ao variar-

se os parametros. Mesmo urn sistema simples como urn pendulo classico amortecido

submetido a urn torque externo que varia senoidalmente no tempo apresenta compor-

tamento ca6tico1, advindo nao apenas do torque externo dependente do tempo como



tambem da nao-linearidade da equac;ao de movimento. A questao do caos em sistemas

quanticos permanece ainda sob investigac;ao.

Como alternativa para a soluc;ao ab initio, e comum 0 emprego de modelos que des-

crevam razoavelmente bem a molecula. Este trabalho utiliza urn dos mais conhecidos:

o potencial de Morse2, urn potencial unidimensional que descreve satisfatoriamente

bern, em termos qualitativos, 0 espectro vibracional de moleculas diatomicas. 80luc;oes

para 0 potencial nao-perturbado sao exatas, analiticas e conhecidas. Para resolvermos

o potencial perturbado pelo campo dependente do tempo lanc;aremos mao de recmsos

numericos de resoluc;ao de equac;oesdiferenciais e de metodos perturbativos. Oobjetivo

e a obtenc;ao da func;ao de onda da moIecula em varios momentos, de modo a se poder

acompanhar 0 processo de dissociac;ao.

No Capitulo 2 apresentamos 0 potencial de Morse, suas caracteristicas e sua reso-

luc;ao, obtendo as auto-func;oes e as auto-energias, alem da soluc;aopara 0 oscilador de

Morse classico.

o Capitulo 3 e 0 mais importante da dissertac;ao, concentrando 0 estudo feito a

respeito do oscilador de Morse forc;ado. Nele sao apresentados a soluc;ao proposta por

Walker e Preston3 (em termos da expansao sobre os estados ligados do potencial),

bem como urn metodo perturbativo e os dois metodos por nos desenvolvidos, sendo 0

primeiro uma expansao sobre auto-func;oes do oscilador harmonico e 0 segundo uma

expansao semelhante porem efetuada nao sobre 0 potencial de Morse forc;ado, mas sim

sobre urn novo potencial de dependencia temporal implicit a, obtido a partir da soluc;ao

para 0 problema da interac;ao de uma particula livre com 0 campo perturbativo.

o Capitulo 4 e reservado aos resultados e discussao, sendo apresentados graficos de

func;oes de onda dissociantes obtidos pelos nossos metodos.

Finalmente, as condusoes se encontram no Capitulo 5, ap6s 0 que adicionamos urn

pequeno apendice sobre unidades atomicas.



Capitulo 2

o POTENCIAL DE MORSE

o potencial de Morse foi proposto em 1929 pOI Philip MOIse2 como urn modelo para

o modo vibracional de moleculas diatomicas. 0 potencial tern a forma

como referencial urn dos atomos que a constitui. Assim sendo, 0 problema passa a ser

o de urn corpo (de massa igual a jJ, a massa reduzida) cuja distancia J; ao outro varia

em torno de xo, a posi<,:aode equilibrio representada pelo ponto de minimo no poten-

cial. D=I72/2 e a san os parametros, que devem ser ajustados para cada molecula,

sendo que D e a profundidade do po<;odo potencial, ou seja, a energia de dissocia<;ao

classic a no modelo. Por causa de seu carater unidimensional, a descri<,:aoque 0 poten-
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Figura 2.1: Potencial de Morse para I7 = )568.8, Xo = 0.6 e (J = 1.



cial fornece nao e quantitativa, e sim qualitativa. Nao obstante, ele tern sido empregado

por causa de sua praticidade e alto grau de analiticidade: SaDextremamente raros os

potenciais quanticos para os quais existem solugaes analiticas e fechadas, como veremos

adiante. 0 potencial esta graficado na figura 2.1, ja no sistema de unidades atomicas

(n = m = a = 1)que sera empregado no decorrer de todo 0 trabalho (vide Apendice

A). Os parametros usados na figura 2.1 saD 7]= V568.8, XQ = 0.6 e a = 1.

culares; nem poderia ser, uma vez que estas curvas precisam todas das mesmas ca-

racterfsticas, a saber: a tendencia assint6tica para uma constante em grandes \'alores

de x, justamente para permitir a dissociagao; a existencia de urn ponto de minimo, a

sepa- ragao internuclear de equilibrio; e a existencia de uma acentuada barreira para

x < 0, caracterizando a repulsao entre os nucleos.

A fim de encontrarmos 0 espectro deste potencial e suas auto-funQaes, de\'emos

resolver a equaQao de Schrodinger independente do tempo,

onde k~=7]2-2En' Aqui xQ foi tornado igual a zero por conveniEmcia,0 que no sistema

flsico da molecula diatomica significaria que 0 ponto de repouso da oscilaQao de urn

atomo e exatamente sobre 0 outro. Porem em se tratando da resohlQaodo problema isso

significa apenas que 0 minimo do potencial esta no zero de urn sistema de coordenadas.

Prosseguindo a reSOhlQaOda 2.2 efetuemos, em primeiro lugar, a seguinte mudanQa

de variavel :



[
82 8 z2 ]
Z2_ +z- - - + 71Z - k2 W = 08z2 8z 4 '/ n n ,

onde 0 termo z elevado a kn provem da equagao indicial da serie de Frobenius e a

exponencial e a solugao assint6tica da equagao, quando z tende ao infinito. l\Iediante

esta transformagao a equagao se torna

Esta equagao tern a forma da equagao para os polinomios de Laguerre, sendo que

para existir uma solugao finita em z ---t 00 devemos impor

En = TJ(n + 1/2) - 1/2(n + 1/2)2, n = 0, 1, 2 ... int( TJ- 1/2) (2.9)

Note-se que este potencial possui urn numero finito de estados ligados, ao contnirio

do que ocorre com os potenciais harmonico e Coulombico. A figura 2.2 mostra 0

potencial juntamente com seus estados ligados, para a molecula de HF.
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A func;ao de onda para 0 potencial de Morse, ja normalizada a unidade, e entao

dada (em unidades atomicas) par

Algumas dessas func;6es (na verdade seus modulos ao quadrado, tambem para 0

HF) estao plotadas nas figuras 2.3 a 2.6.

Vma interessante resoluC;aodo oscilador de Morse quantico, usando um metodo

algebrico, foi feita por Berrondo e Palmall.

Agora mostramos que a soluc;ao classica para uma particula no oscilador de Morse

e 0 logaritmo natural da soluC;aopara a particula no oscilador harmonico.

sendo portanto a forc;aque age sobre a particula como abaixo:
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Figura 2.6: (Jltimo estado ligado (W23) para 0 HF.

x(t) = Inf(t) ::::;.e-x = ftt)'

. ( ) f(t)
x t = f(t)

.. ·2

X (t) = 7 - ~2'



.. .2 ry2
f f - f = -(1- f).

m

2

[A + B COS(wt + cp)] [-Bw2 COS(wt + cp)]_B2w2 sin2(wt+cp) = '!L (1 - A - B cos(wt + cp))
m

(2.20)

cos(wt + cp) [-ABW2 + ry:B] _ w2 B2
- : (1 - A) = 0, (2.22)

A
ry2

(2.23)-
mw2

B2 ry2 (A - 1)
-

w2m



Capitulo 3

o OSCILADOR DE MORSE

FORQADO

Agora queremos resolver 0 problema dependente do tempo. ou seja. a interaQao da

molecula com urn campo de radiaQao, necessitando para tanto resolver a equaQao de

Schrodinger dependente do tempo,

ti2 [)2 'Tl2
H (x, t) = --;:) 2 + _(e-2x - 2e-x + 1) + Aox cos(wt),

2f-L ux 2

onde 0 Ultimo termo representa a contribuiQao do campo de amplitude Ao e frequencia

W, e f-L representa a massa reduzida dos dois atomos que constituem a moh?cula. Aqui,

portanto, 0 campo e descrito classicamente e 0 momento de dipolo molecular e suposto

linear.

o que ocorre com urn auto-est ado de Morse quando perturbado pelo campo? Antes

de tentar responder a esta pergunta, analisemos 0 caso (mais simples) do oscilador

harmonico forQado. Marquardt e Quack mostram em seu trabalho de 198910 que a

soluQao para urn oscilador harmonico de frequencia v (frequencia angular ",-,'= 2m')

perturbado por urn campo de frequencia D, ou seja, para 0 Hamiltoniano



(onde foi usada a coordenada adimensional q = ~wx), pode ser encontrada

em termos dos est ados coerentes de Glauber 8,9. A expressao para a densidade de

probabilidade 1'lJ(q, t)12 para qualquer tempo t, sendo w(q, 0) 0 est ado fundamental do

( ) __ VOl [sin(2:t) sin(.6.t) sin(2:t) Sin(.6.t)]
qo t - y2 2: + .6. '

1
2(w+0)
1-(w - 0).
2

qo(t) descreve a trajetoria cl<issica do oscilador harmonico for~ado no espaGo de

configurac;6es e a densidade de probabilidade na equaGao 3.3 nada mais e do que uma

distribuic;;ao Gaussiana em torno deste valor. Temos uma oscila<;;aor<ipida de freqw?ncia

L: superimposta a outra de frequencia.6.. Assim, 0 pacote permanece coerente, com in-

certeza minima. Nada disso pode, porem, ser garantido para urn osciladar anarmonico

como 0 de Morse.

o Oscilador de Morse for<;;adotern sido, ha varias decadas, alvo da aten<;;aode muitos

pesquisadores. Urn dos mais impart antes trabalhos sobre 0 assunto e 0 de \i\falker e

Preston3 (1977). A solu<;;aopar eles proposta e simples e consiste na expansao da fun<;;ao

de onda na base dos N+1 est ados nao perturbados do potencial utilizando coeficientes

dependentes do tempo :



N

'lJ ( X, t) = L;Jn (t ) 'lJ n(X )

n=O

a:; = -i;JmEm - iAo cos(wt) t ;In(t) ('lJmlxl'lJn)
n=O

Este metodo foi pOI nos reproduzido, com os elementos de matriz ('lJmlxl'lJn) cal-

culados numericamente pelo metodo de integra<;ao de Gauss, e a propaga<;ao dos co-

eficientes feita atraves do metodo Rlmge--Kutta de quart a OIdem7, implement ado em

Fortran. Porem, nao importando os parametros do campo, nao observaremos disso-

cia<;ao. De fato, estamos proibidos de observa-la pela propria constru<;ao do metodo,

que expande 'lJ na base dos estados ligados do potencial. Dessa forma, a probabilidade

de dissocia<;ao e

N

P = 1 - L I ('lJn I 'lJ) 12 = 0 .
n=O

Logo e esperado que a descri<;ao fornecida pelo metodo WP seja acurada (e 0 e)

na regiao de baixas energias, enquanto que no regime de altas energias, proximo ao

topo do potencial (justamente a regiao de nosso maiOI interesse), essa descri<;ao deve

ser falha.

3.2 0 metoda da expansao harmonica (EH)

Com 0 intuito de resolver 0 Oscilador de Morse for<;ado,vamos prop or urn Hamiltoniano

ligeiramente diferente :



Este Hamiltoniano possui dois panimetros a mais : p e 0 parametro que" liga" ou

"desliga" 0 campo externo; ja )., por sua vez, transforma esse Hamiltoniano em urn de

oscilador harmonico (quando feito igual a zero) ou de oscilador de Morse (quando igual

a 1). 0 oscilador harmonico foi aqui introduzido nao apenas por urn carater didatico,

mas tambem para servir de teste para 0 program a que efetuara a propagagao temporaL

uma vez que 0 comportamento deste oscilador quando submetido a urn campo externo

oscilat6rio e bem conhecido. Observe-se que foi tornado 0 cuidado de, ao mesclarmos

os dois potenciais, ajustarmos 0 harmonico de forma a que ele se encaixe 0 melhor

possivel no "fosso" do potencial de Morse; isso foi £eito, evidentemente, fazendo 0

"kj2" do primeiro igual ao coeficiente de segunda ordem na expansao em Taylor do

segundo.

Para resolvermos portanto a equagao de Schrodinger dependente do tempo (em

unidades atomicas) para 0 Hamiltoniano acima, efetuaremos uma expansao da £un<,;ao

de onda na base das auto-fungoes do oscilador harmonico :

00

\lJ (x, t) = e-iEot 2: an (t) <Pn (x) , (3.10)
n=O

onde
~

<Pn (x) =
e - 2 Hn (jiix)

(3.11)

J~2nn!

e
7] 1

(3.12)Eo = - --2 8

Aqui Hn sao os polinomios de Hermite e Eo e a energia do estado fundamental do

oscilador de Morse, de forma que a exponencial na expansao e simplesmente a fase

caracterlstica da evolugao temporal desse estado, que e 0 estado que iremos pertnrbar

com 0 campo. Poderfamos ter expandido \lJ na base das auto-fungoes de I\Iorse, como

ja fizeram Walker e Preston3 , mas essa ideia foi descartada pelos seguintes motivos :

1 - Embora de fato a base das auto-fungoes harmonicas nao seja uma boa base para

descrever as fungoes do Oscilador de Morse (e boa, isso sim, para descrever 0 oscilador

harmonico forgado), ela e uma base infinita, sobre a qual a princfpio pode-se expandir

qualquer fungao. Isso nao ocorre com a base finita das auto-fungoes de Morse.



2 - 0 fato de propagarmos, atraves da equac;ao de Schrodinger, uma func;ao finita e

localizada (que vai a zero no infinito) significa que sempre iremos obter uma func;ao que

va a zero no infinito, sendo que uma func;ao dissociante se alastra para x muito grande.

Porem tal func;ao sera muito melhor representada por urn conjunto infinito de fun~6es

ligadas do que par urn conjunto finito; tambem de nada adiantaria a inclusao de est ados

livres do oscilador de Marse pois estes est!ldos oscilam em x infinito e portanto nao sao

soluc;6es da equac;ao de Schrodinger: partindo de uma func;ao localizada, normalizada a
unidade, nunca poderemos, atraves de propagac;ao pela equac;ao de Schrodinger, obter

uma func;ao de norma infinita.

3 - Os elementos de matriz a serem calculados possuem forma analitica na base

harmonica, ao contrario da de Morse, cujas auto-func;6es sao bem mais complicadas; 0

calculo desses elementos nesta base exige pesadas integrac;6es numericas.

Substituindo a expressao 3.10 para Wna equac;ao de Schrodinger , multiplicando a
esquerda por 1>m (x) e integrando, teremos (ja lanc;ando mao das condic;6es de ortonar-

malidade das func;6es 1»

i [:t am - iEoam] T/(m + 1/2)am +

iEoam - iT/(m + 1/2)am + (3.14)

), { -/~ ~ [E2mn - 2ElmnJ an + ir~ ~ X2mnan - i~am}

-iAo cos(wt) LXlmnanP
n=O

A expressao acima represent a urn sistema de equac;6es diferenciais acopladas. 0

numero de equac;6es que deverao ser resolvidas e 0 numero de termos que se deseja



inc1uir na expansao 3.10, e sua solu<,;aoe urn conjunto de coeficientes a, com os qnais

se pode construir a func,;aode onda por meio da citada expansao.

00

E2mn = (<pmle-2xl<pnJ = J e-ryx2Hn(y'iix)Hm(yfijx)e-2X [ 71 I ,] 1/2 dx (3.15)
1r2n+mn.m.

00

[
71 ] 1/2 e1

/ry J ( 1)2
2n+m " hi e- z+ VTi Hn(z)Hm(z)

1r . n.m. y71
-00

A liltima integral possui solu<,;aoanalftica exata4, sendo que a expressao final para

E2mn e
n-m 1 m-n~! 2E2mn = 2-2-e1) 71-2- --I (_1)n-mLr:n-m(_-).

n. 71



~ 1 [ 1 ] 1/2 C2" '28

X2 _ ~ _ y7r .m.n.
mn - + ---- ---------

2"1 4"1 7r2n+mn!m! (8 - 2)!(8 - m)!(8 - n)!'

m+n+2
8=----

2

8mn
X2mn = 2"1·

Analogamente (e usando H1(z)= 2z ) escrevemos

[
1 ] 1/2 .[i1!m!n!28

X1mn = (1)mlxl1>n) = --- ( )7r2n+mn!m! (8 - 1)!(8 - m)! 8 - n !

m+n+ 1
8=----

2

Tendo entao todos os elementos de matriz em maos, podemos escrever urn programa

para a resolu~ao do sistema de equa~6es 3.14. Este programa resolve 0 Hamiltoniano

3.9, ajustavel para os osciladores harmonico e de Morse. Inicialmente rodamos 0 pro-

grama com A=O e p=l, para que ele represente 0 oscilador harmonica for~ado (cujo



estado fundamental permanece urn pacote Gaussiano quando perturbado pelo campo,

apenas com 0 seu centro correndo ao longo da direc;aox num movimento oscilatorio de

frequencia w). Em seguida rodamos 0 programa para A=l, p=O, tomando 0 cuidado de

usar como condic;ao inicial os alfas que expandem 0 estado fundamental de Morse na

base harmonica, como sera explicado adiante. Propagamos 0 estado estaciomirio (sem

ocampo externo) ate urn tempo t, e ch~amos se 0 pacote (1\l112) permanece imovel

e por quanto tempo, para sabermos a precisao da computac;ao. Finalmente entao,

entrando com A e p iguais a urn, propagamos 0 oscilador de Morse forc;ado.

Tendo todos esses testes sido realizados, construimos urn programa para resolver

diretamente 0 Hamiltoniano 3.1, relativo ao oscilador de Morse (lembrando que a in-

clusao do oscilador harmonico foi feita apenas para testar 0 programa). Fazendo a

mesma expansao na base harmonica e substituindo na equac;ao de Schrodinger para 0

Hamiltoniano 3.1, teremos agora 0 seguinte conjunto de equac;6es diferenciais acopladas

d
dt am - iEoam-

2 00 00 2

-i~L [E2mn - 2E1mnJ an - iL D2mnan - i~am -
n=O n=O

-iAo sin(wt) LX1mnanP
n=O

3.2.1 Os Programas para 0 Metodo da expansao harmonica

o programa Matrix, escrito na linguagem Maple, calcula e escreve nurn arquivo

todos os elementos de matriz acima citados. A dimensao da matriz (que represent a

o numero de termos na expansao 3.10 e 0 numero de equac;6es diferenciais a serem

resolvidas) deve ser ajustada no programa. Se quisermos estudar 0 oscilador harmonico,



devemos fornecer ao programa a informac;ao de que a fungao inicial a ser propagada

(condic;ao inicial) e urn dos auto-est ados do potencial harmonico. Isto e feito fazendo

apenas urn dos coeficientes alfa iniciais, aquele correspondente ao estado que se quer

propagar igual a unidade, e todos os outros igual a zero. Se, todavia, desejarmos estudar

o comportamento do estado fundamental do oscilador de Morse Wo, devemos fornecer

ao programa, como condc;ao inicial, a expansao desse est ado na base harmonica, 011

seja, os coeficientes iniciais alfa tal que

Isto e feito pelo programa Expmor, tambem para Maple, que diagonaliza a matriz

soma dos elementos acima citados (exceto X1mn, relativo ao campo externo), de forma

que 0 auto-vet or associado ao menor auto-valor e a expansao do estado fundamental

de Morse na base harmonica. 0 programa entao escreve esta expansao no arquivo

Expmor.dat. Este arquivo, com as condigoes iniciais para a propagagao, sera lido pelo

programa Morse1a, em Fortran, que Ie tambem dados como amplitude e frequencia

do campo externo, 0 tempo em que se quer a func;ao de onda final e os panimetros

>. e p descritos anteriormente (que determinam, respectivamente, 0 potencial a que

estara sujeita a func;ao inicial e a presenc;a ou nao de campo externo). No caso do

programa Morse1b, 0 Hamiltoniano resolvido e 0 3.1, nao sendo necessario 0 parametro

>.. 0 programa Morsela (ou Morse1b) entao propaga os coeficientes alfa no tempo de

acordo com 0 sistema 3.14 (ou 3.28 ), servindo-se para tanto do metodo Runge-Kutta7

de quart a ordem, no qual foi feito uma vetorizac;ao para permitir a resoluc:ao de urn

sistema de quantas equac;oes diferenciais acopladas se queira. Feito isso, calcula a

func;ao de onda atraves da expansao 3.10 e escreve seu modulo ao quadrado no arquivo

Psi.dat.

Efetuando a propagac;ao do estado fundamental de Morse nas mesmas condigoes

(mesmo oscilador de 10 estados (7]=9.6) e mesmo campo) utilizando os metodos \i\TP e

o da expansao harmonica obtivemos os graficos mostrados nas figuras 3.1 a 3.10 , que

mostram a concordancia entre os metodos (exceto as figuras 3.9 e 3.10, que ja mostram

uma ligeira diferenga, provavelmente devida as limitagoes do metodo \i\TP). Parametros

do campo: Ao=14.864, w=3.6
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3.3 0 metodo perturbativo

Este e urn metodo iterativo muito simples para a resolu<;aodo Hamiltoniano 3.1, que

consiste em sucessivas aproxima<;6es da fun<;aode onda.

3.3.1 Formalismo de Schrodinger

i~W = H wat s

t

w(t) - w(O) = -iJ Hs(t')W(t')dt'
o

Be esta expressao e valida para t, entao tambem 0 e para t ' e assim por diante, de

t t t·

'1J(t) = '1J(0) - iJ Hs(t')w(O)dt' + (_i)2 J dt' J Hs(t')Hs(tl)w(t")dt"
000

t t t·

Us(t) = 1- i J Hs(t')dt' + (_i)2 J dt' J Hs(t')Hs(tl)dt" +
o 0 0

t t· t"

(_i)3 J dt' J dt" J Hs (t')Hs (t")Hs(t"')dt'" + ...
o 0 0

Porem, como Hs=Ho+Hp, onde Hp e a perturba<;ao, notamos que para calcular

todos os termos em, digamos, primeira ordem em Hp, temos que somar a serie inteira

: mesmo 0 milionesimo termo da serie contem urn termo proporcional a Hp.



Para que urn formalismo seja aceitavel ele deve preservar 0 espectro dos auto-valores e os

produtos escalares. Essas condic;6es saG automaticamente satisfeitas por urn formalismo

cujos estados saG obtidos atraves de uma transformac;ao unitaria e cujos operadores saG

obtidos atraves de uma transformac;ao de similaridade. Em particular, 0 formalismo

de Interac;ao sera de grande utilidade :

Com 0 intuito de descobrir a equac;ao para WI vamos substituir Ws na equac;ao de

Schrodinger :

multiplicando a esquerda por eiHot teremos (lembrando que Ho comuta com esse

operador exponencial) :

·2 '3
eiHotxe-iHot = x + i [Hot, x] + ; [Hot, [Hot, x]] + ; [Hot, [Hot, [Hot, x]]] + ... (3.39)

2. 3.

[Hot, x]

[Hot, -t :x]
[Hot, = t2 ~ V(x)]



Agora que sabemos calclllar HI podemos implementar 0 metodo pertmbativo no

formalismo de intera<::ao :

t t t·

1 - i J HI(t')dt' + (_i)2 J dt' J HI(t')HI(t")dt" +
o 0 0

t t· t"

(_i):l J dt' J dt" J HI(t')HI(t")HI(t"')dt'" + ....
o 0 0

Aqui w 1(0) =Wo . estado fundamental de ?vIorse. A sorie de figmas 3.11 a 3.13

mostra a evolu<;ao temporal de 1.IJ I (t) . Pon?m devemos calcular 1.IJ s (t) (que obcdece it

equagao de Schrodinger) :

Implementando este metodo no programa l\Iaple conseguimos uma fUll<;aode x ('

t que obedece a equa<:ao de Schrodinger pon§m nao e normalizada, uma vez que 0

operador unitario de propaga<,;aofoi trnncado. 0 processo de reversao ao formalismo

de Schrodinger 3.43 , no entanto, e bastante pesado para a maquina, tendo sido ate

agora conseguido apenas 0 que e mostrado na figma 3.14. Este portanto nao C lUll

metodo quantitativo: e, isso sim, urn born metodo qualitativo pelo qual se pode tel'

uma ideia do comportamento do sistema. E tambem urn metodo de fadl manuseio no

sentido em que ele nos fornece uma fun<,;aoanalitica de x e t, de forma que pode-se

obter esta fun<,;aoem qualquer tempo atraves de uma simples substitui<,;ao.



Figura 3.13: A norma continua aumentando, em vista das truncagens efetuadas no

metodo



3.3.3 0 programa para 0 metodo perturbativo

o programa Perturb foi escrito em Maple elida com fun~oes analiticamente. 0 pro-

grama calcula a transforma~ao de similaridade 3.39 ate terceira ordem, bem como \{! I

tambem em terceira ordem de perturba~ao.

3.4 0 potencial alternativo

Primeiramente, enfoquemos 0 problema de uma particula livre sob a a~ao apenas do

campo externo de radia~ao, problema este para 0 qual vamos procurar uma solll~ao

analftica.

1 f)2
H(x, t) = --.') 2 + Aox cos(wt)

2ux

A equac;ao de Schrodinger dependente do tempo pode ser resolvida encontrando-se

o operador evolu~ao temporal Uo(t,to) que propaga a fun~ao de onda do tempo to ate

o tempo t :



1 a2 a
-- a 2 Uo(t, to) + Aox cos(wt) Uo(t, to) = i-a Uo(t, to)2 x t

[
1 a2 b(t)2 . a ] a. a-2 ax2 + -2- + zb(t) ax UOl (t, to)+Aox cos(wt) UOl (t, to) = x at b(t) UOl(t, to)+z at UOl (t, to) .

(3.48)

a
at b(t)

b( t)

Ao cos(wt)

A
o

sin(wt) .
w

(3.49)

(3.50)

Fazemos uma segunda transformac;ao, agora com 0 objetivo de eliminar 0 termo

proporcional a :x:

UOl(t, to) = e-ic(t)P U02(t, to) = e-c(t) tx U02(t, to)

Esta transformac;ao, quando substituida na equac;ao de Schrodinger, result a em

a
at c( t)

c(t)

-b(t) = -Ao sin(wt)
w

Ao-2 (cos(wt) - 1) .
w



b( t) 2
-2- UO:3(t,to)

Um(t. to)

t '2a -iJ~dt
iat U03(t, to) ===? U03(t, to) = e 0 '2

A2
e~iB(t) , onde B(t) = -JL,. [wt - cos(wt) sin(wt)]

4w')

Dessa forma nosso propagador temporal para 0 problema da part{cula livre sujeita

apenas a um campo de radiaQao e dado por

onde P eo operador momento (P=-i a/ax) e as funQoes b(t), B(t) e c(t) saG como

listadas acima.

Voltando agora ao Oscilador de Morse fon;ado, empreguemos uma nova estrategia

com 0 intuito de resolver a equaQao de ondas para 0 Hamiltoniano descrito em 3.1.

Essa transforma~ao incorpora na solu<~aodo oscilador de f\Iorse for~ado informaQoes

sobre a intera<;ao com 0 campo de radiaQao, e a equaQao de Schrodinger, apos a subs-

titui<;ao de 'lJ(x, t) como acima, assume a forma:

b( )2 -ic(t)P 2
_t_e-iC(t)P'lJ + ib(t)e-ic(t)P ~'lJ _ e a 'lJ +

2 1 ~ 1 ') ~ 2 1vx _ V.I



+ 13 (t)e-iC(t)P\lJ + ie-ic(t)P ~ \lJ
1 at 1

Como os elementos B(t), b(t) e c(t) foram construidos de forma que 13= b2/2, c= -b

e b = Ao / w sin (wt) , ocorrem cancelamentos e 0 que resta e

1 [)2 [)
--;:) 2 \lJ1(x, t) + U(x + c(t))\lJ1(x, t) = i~\lJl(X' t),

2ux ut

Aqui foi usada a atua<,;aodo operador e-ic(t)P : e-ic(t)P F(x) = F(x-c(t)) (0 opera-

dor momento linear promove transla<,;6es no espa<,;o,assim como 0 momento angular

promove rota<,;6eseo Hamiltoniano promove transla<,;6esno tempo).

o que acabamos de obter e uma equa<,;aode Schrodinger para urn potencial muito

similar ao de Morse, porem transladado da quantidade c(t). E portanto urn potencial

que" absorveu " a perturba<,;ao devida ao campo, tornando-a uma depend€mcia temporal

implfcita.

Assim, resolvendo a equa<,;aode Schrodinger para esse potencial alternativo (por

meio da expansao em auto-fun<,;6esharmonicas), obtemos urn fun<,;aode onda (\lJ 1(x, t))

que deve ser transladada: uma vez feito isso, 0 seu modulo ao quadrado correspondeni

ao da fun<,;aoque e solu<,;aopara 0 potencial ab initio, conforme 3.60.

3.4.1 0 programa para 0 potencial alternativo

o programa Morse2 e identico ao Morsel, as unicas diferen<,;asconsistindo na troca do

termo Aox cos(wt) pelas exponenciais do tipo e-C e na transla<,;aoque e feita na variavel

x da fun<,;aode onda apos 0 calculo.



Capitulo 4

RESULTADOS E DISCUSSAO

o metodo perturbativo aqui apresentado e de facil manuseio e tern como vantagem it

apresentac;ao de uma fun<;,aoanalitica de x e t. Entretanto, como e apenas mIl mEtodo

qualitativo, nao se pode compani-lo diretamente aos demais.

Foi observado que nos primeiros instantes da a<;,aodo campo, 0 estado fundamental

de Morse se move sem muita perda de coen?ncia, de maneira similar ao que ocorre no

oscilador harmonico. Decorrido urn pouco mais de tempo, porem, a coerEmciase perde

e 0 pacote come<;,aa se espalhar, aumentando sua incerteza. Este comportamento esta

de acordo com 0 observado por Walker-Preston3 e Marquardt-Quack10.

o metodo \VP e simples (sua maior dificulade consiste na obten<.:aodos elementos de

matriz por integra<.:8.onumerica), relativamente rapido e fornece excclentes resultados

quando no regime em que a energia fornecida pelo campo nao e muito grande. Porem,

como vimos, esse metodo nao e capaz de descrever 0 fenomeno da fotodissocia<;ao.

o metodo numerico da expansao harmonica e pesado computacionalmente, a llnica

vantagem nesse sentido consist indo na analiticidade dos elementos de matriz necessarios

a propagac;ao. Para verificar seu funcionamento, este metodo foi comparado com 0 \VP,

tendo sido obtidas func;oes de onda idEmticas com ambos os metodos. Este metodo

diverge mais rapidamente do que 0 WP (que, em ultima amilise, mmca diverge), de

forma que propagando urn oscilador de 24 est ados (como e 0 caso do HF) obtem-

se func;oes identicas ate 0 ponto em que a norma das fun<;,oesobtidas por este metodo

comec;a a divergir. Porem, num oscilador de 2 est ados (1]=1.6), 0 metodo \VP se mostra



incapaz de descrever a evolu~ao do sistema corretamente: tudo 0 que dele se obtem

saG fun~oes "bem comportadas ", enquanto que este metodo, utilizando 31 fun~oes

harmonicas para expandir a fun~ao de onda, e melhor sucedido, no sentido em que

mostra fun~oes dissociantes (figuras 4.1 a 4.5 - Ao=21.864, w=2.5225 - energia maior

do que a do po~o de potencial, para garantir a dissocia~ao).

Com a inten~ao de observar melhor a evolu~ao do processo, foi feita uma maior

investiga~ao sobre os primeiros instantes da propagac;ao, com 0 mesmo Ao e w = 0.2

, ou seja, energia menor do que a do poc;o de potencial, constituindo portanto mn

result ado mais interessante .. A probabilidade de dissociac;ao P foi calculada (P=l-Po-

PI) e pode-se observar que ela cresce com 0 tempo, ate atingir a unidade. As figuras 4.6

a 4.25 saG gnificos do modulo ao quadrado da fun~ao de onda, bem como do quadrado

das partes real e imaginaria. As legendas dessas figuras trazem os valores de Po =

[('1101'11)12 e PI = 1('1111'11)12, respectivamente as projec;oes nos estados fundamental e

excitado. E importante observar que, para tate 0.2 aproximadamente, 0 modulo ao

quadrado da fun~ao de onda permanece praticamente imovel, enquanto que suas partes

real e imaginaria come~am a adquirir carater oscilante. Essa oscilac;ao e que acarreta

diminuic;ao no overlap da func;ao de onda com os auto-est ados do oscilador, significando

que a probabilidade de dissociaC;3,oesta aumentando. Nao obstante, a densidade de

probabilidade de se encontrar a particula permanece inalterada, ate que a dissocia<:ao

seja completa.

Decorrido urn certo tempo, porem, a oscilac;aodas partes real e imagimiria diminui,

e a probabilidade de dissocia~ao volta a cair, como mostra a figura 4.26, onde estao

graficadas as proje<:oes Po e Pi contra 0 tempo. l'vlais ainda, a figura mostra uma

oscilac;ao nas projec;oes: 0 pacote volta a se concentrar no estado fundamental e depois

"liberta-se" novamente, numa oscilac;ao de proje<:oescuja frequencia come~a proxima

de 1, para em seguida ir aumentando, ate que, por volta de t=7, as proje~oes come~am a

se misturar. Este fenomeno ocorre porque 0 campo, variando com urn co-seno, tern em

t=O amplitude maxima, ou seja, assim que 0 campo e ligado ele surge com amplitude

maxima. A frequencia do campo usada foi de 0.2, 0 que significa urn per{odo de

211"/0.2 ~ 31.4 : isso quer dizer que, na figura 4.26, 0 campo esta sempre apontando na

mesma direc;ao, com a intensidade diminuindo - a figura nao chega nem a mostrar meia

oscilac;ao do campo. 0 result ado e que, nesses primeiros momentos, 0 que 0 pacote ve
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e urn campo quase que constante, que foi ligado repentinamente e retirou 0 sistema do

estado fundamental ern que se encontrava - similar ao efeito Stark. Assim, a expressao

para a probabilidade de dissociagao P=1-PO-P1 nao e correta, pois nese caso 0 sistema

nao esta nos est ados 0 e 1, mas tambem nao esta dissociado: ele esta em alguma especie

primeiros instantes de tempo, e pode-se observar que este potencial e parecido com um

pogo infinito - 0 pacote oscila como se estivesse numa caixa infinita. A frequencia da

caixa infinita (estado fundamental) e W = 1f2fi2 j2ml2. Nas nossas unidades fi = m = 1

e l, a largura da caixa, e de cerca de 2 (vide fig. 4.27), 0 que nos da uma frequencia de

oscilagao da ordem de 1 - e esta a frequencia de oscilagao das projegoes na fig. 4.26.

E esta frequencia comega a aumentar com 0 tempo, pois 0 campo comee,:aa ter sua

intensidade diminuida e a barreira em x > 0 no potencial efetivo comega a descer (fig.

4.28), permitindo uma maior amplitude de oscilagao por parte do pacote.

Apenas quando a barreira do potencial efetivo abaixa (a partir de t=7, aproximada-

mente) e que e possivel observar a fungao de onda se libertando e se estendendo para

urn x maior (figs. 4.29 - 4.33), enquanto que pela primeira vez a projee,:aono estado

excitado torna-se maior do que a no fundamental (fig. 4.26): e 0 inicio do processo de

fotodissociagao.
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Figura 4.6: Este grafico e os seguintes mostram 0 modulo ao quadrado da fun~ao de

onda (linha mais escura), bem como os quadrados das partes real (linha mais fraea)
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o metodo da expansao harmonica para 0 potencial alternativo foi tambem bem-

sucedido ao reproduzir 0 comportamento normal WP, e tambem apresentou disso-

ciac,;ao.Observando os gnificos dos dois potenciais (figuras 4.34 e 4.35), e facil entender

que 0 alternativo e mais adequado para 0 uso do computador.
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Capitulo 5

CONCLUSOES

Este trabalho apresenta metodos de propaga<;ao de fun<;6es de onda que sac bem-

sucedidos ao descrever a evolu<;ao do oscilador de Morse for<;ado, tendo portanto

cumprido seu objetivo.

Metodos perturbativos vem sendo exaustivamente empregados no aprimoramento

do ca.lculo de urn sem nmnero de grandezas na Ciencia. Nao obstante, este metodo nao

foi vantajoso na resolu<;ao deste problema pois foi necessario 0 uso do formalismo de

intera<;ao, que embora permit a a prindpio 0 caIculo da fun<;ao de onda traz tambem

sever as dificuldades tecnicas.

Os varios metodos quantitativos (WP, EH e EH com potencial alternativo) foram

comparados com sucesso no regime de baixa energia em que 0 metodo WP descrevia

corretamente a evolu<;aoda fun<;ao. Foram obtidas com sucesso fun<;6esde onda atraves

desses metodos, a precisao do calculo tendo sido monitorada atraves da norma da

fun<;ao (unitariedade da propaga<;ao). De posse das fun<;6esde onda foram calculadas

as proje<;6es nos est ados nao-perturbados do oscilador e essas proje<;6es acompanhadas

no decorrer do tempo.

E curioso, no decorrer da evolu<;ao, 0 perfodo de tempo em que 0 pacote de onda

permanece imovel enquanto suas proje<;6esnos estados ligados diminuem. No entanto,

e indiscutfvel que 0 pacote realmente esta ganhando energia cinetica do campo nesse

perfodo, coisa que se nota facilmente observando a crescente oscila<;ao das partes real

e imaginaria e lembrando que a energia cinetica esta relacionada a derivada segunda



Foi constatado 0 que parece ser urn efeito Stark nos primeiros instantes ap6s 0

campo ser ligado: 0 potencial efetivo passa a ser similar a urn poc;o infinito, 0 que

explica as primeiras oscilac;6es da func;ao de onda (e das projec;6es nos estados nao-

perturbados), com frequEmcia similar a do poc;o quadrado infinito. 0 fato deste poc;o

tel' seu minimo numa regiao a esquerda (no eixo x) do pOQOdo potencial de Morse

nao-perturbado explica 0 porque do pacote de onda, em dado momento, ser arrastado

nessa direQao.

o fato de terem sido observados os fenomenos acima e uma prova definitiva de que

os programas propagadores funcionam e represent am corretamente a f{sicado sistema.

o que foi observado neste trabalho e 0 in{ciodo processo dissociativo. Porem tudo

indica que a dissociac;ao completa podeni ser observada, bastando prosseguir com a

propagaQao para tempos maiores.

Como continuaQao deste trabalho pretendemos nao apenas observar a dissociac;ao

completa, como tambem :

- comparar com algum experimento: embora os resultados aqui obtidos sejam

para osciladores de dois estados, nada impede que caJculos sejam feitos para osciladores

cujos panlmetros "fitam " moleculas verdadeiras.

- tentar uma soluQao exata via potencial alternativo, aproveitando 0 fato de

sua forma ser identica a do potencial de Morse.



Apendice A

Unidades Atomicas

Mostramos aqui as unidades at6rnicas para 0 oscilador de Morse que "fita" a molecula

de HF, dando urn exemplo com urn campo hipotetico.

Parametros de Morse para 0 HF :

D T/2/2 = 6.125eV

a - 1.1741ao1

Xo - 1.733ao

J-L - MHMF/(MH + MF) = 1.589610-27Kg

Ao 0.3eV/ao

fiw - 0.4863e V

Queremos urn sistema de unidades tal que, nele expressos, fi =J-L =a = 1.

Assim, nossa unidade de massa sera

a = lO~7~1 Angstrons-1 . Logo nossa unidade de comprimento sera

[L] = 1~i5i:lAngstrons = 0.45056 Angstrons .



n = 6.63 1O-34/27f = [E] [T] = [AWfJ2 ,que sera feito igual a 1. Entao

Nessas unidades, os parametros do campo e a profundidade do po<.;ode potencial

no modelo serao :

0.3eV/a = 0.31.60210-
19

0.45056 = 11.864
o 3.4510-21 0.529

1.60210-19
6.125 [E] = 284.4

1.60210-19
0.4863 [E] = 22.58
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