محاسبهی چگالی آهنگ توان همجوشی در نانو ذرات کریستال پاالدیوم دوتریومدار با در
نظر گرفتن اثرات پتانسیل همپوشانی و آهنگ افت و خیز دوتریومها در سه بعد
سیده نسرین حسینی مطلق 1؛ نازنین توالیی

*2

1دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،صدرا
2دانشگاه پیام نور شیراز ،شهرک گلستان

چکیده :در این کار هامیلتونی برهم کنش دوتریوم-فونون در نانو ذرات کریستالی پاالدیوم دوتریوم دار را به عنوان
اختاللی در سیستم PdDدر نظر گرفته و آهنگ افت وخیز دوتریوم ها در سه بعد را در سیستم  PdDمحاسبه کرده و
سپس با استفاده از پتانسیل همپوشانی حاصل از برهم کنش یون-یون و قطبش الکترون ها به محاسبه ی چگالی آهنگ
توان همجوشی  D-Dوابسته به زمان می پردازیم و اثر این آهنگ افت و خیز را بر چگالی آهنگ توان همجوشی بررسی
می کنیم.
کلید واژه :پتانسیل همپوشانی -چگالی آهنگ توان همجوشی -جرم موثر -آهنگ افت و خیز دوتریوم

مقدمه :در حدود دو دهه ی پیش فلیشمن و پونز تولید گرمای اضافی در طول الکترولیز آب سنگین روی
الکترودهایی از نانو ذرات کریستالی پاالدیوم گزارش کردند [1].این مطلب در طول سالیان بسیار تحقیق شد
تا اینکه محصوالت تریتیوم ،نوترون و هلیوم روی الکترود پاالدیوم کشف شد [2].این همجوشی که در
کریستال ها در دمای پایین به وجود آمده بود همجوشی سرد نامیده شد .در این کار ما قصد داریم که چگالی
آهنگ توان همجوشی را با در نظر گرفتن اثرات همپوشانی حاصل از پتانسیل برهم کنش یون های دوتریوم و
قطبش الکترون ] [3و آهنگ افت و خیز دوتریوم ها در سه بعد و اثرات بی نظمی شبکه با فرض اینکه
چگالی دوتریوم ها به دلیل مصرف آنها با گذشت زمان تغییر می کند را ،محاسبه کنیم[4].

نانوذرات پاالدیوم دوتریوم دار
مواد نانو با اندازهی  151آنگستروم در دو نوع مختلف ذرات طبقه بندی میشوند :آنسامبل مجزا که کال
ویژگیهای خوشههای اتمی را نشان میدهد و در محدودهی  151آنگستروم است و آنسامبل ذرات جایگزین
شده در مواد که ویژگیهای یکسانی را فقط در  51آنگستروم نشان میدهند .در محدودهی 151-51
آنگستروم ویژگیهای بالک یا توده را ظاهر میکنند .مواد بالک و توده ای به صورت کامال متفاوتی رفتار می-
کنند حتی اگر از مواد یکسانی ساخته شده باشند .مثال وقتی دو مادهی  Aو  Bکه  Aخوشهی اتمی است ،با
یکدیگر ترکیب شوند سرعت پخش شدن  Bدر خوشهی اتمی  11 ،Aبه توان  9برابر بزرگتر از پخش شدن
آن در یک بالک  Aاست .بنابراین در آزمایشات الکترولیز که توسط فلیشمن و پونز انجام شده بود به جای
استفاده از کاتد هایی که از مواد بالک ساخته شده بود از یک کاتد با ساختار دوگانه استفاده شد .این کاتد از
یک کاتد داخلی (پاالدیوم سیاه) و یک کاتد خارجی ( ظرف پاالدیوم) ساخته شده است .پاالدیوم سیاه پودر
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بسیار نرمی در مقیاس نانو است که نانو ذره یا خوشه ی اتمی نامیده میشود و در یک فضای خال در ظرف
پاالدیوم نگه داشته می شود که قابلیت جذب دوتریوم بیشتری درون ساختار خود دارد[1].و][5

اثر همپوشانی
اثر همپوشانی در واقع قرار گرفتن الکترون های رسانش فلز در فاصله ی بین هسته های واکنش دهنده به منظور
کاهش سد کولنی بین هسته های واکنش دهنده می باشد .در این حالت ضخامت سد کولنی بین دو هستهی
دوتریوم ،زمانی که همجوشی در یک سلول کریستال روی میدهد ،کاهش مییابد و احتمال نفوذ از میان سد
افزایش مییابد .اثر همپوشانی قادر به کاهش دادن فاصلهی بین هستهای است و از این طریق باعث باال بردن
آهنگ همجوشی میشود .زمانیکه یک اتم دوتریوم توسط یک کریستال پاالدیوم جذب می شود در جایگاههای
چهارگوشی و هشت گوشی نفوذ می کند و ابر الکترونی کروی به ناحیه ی بزرگتری به علت جاذبه ی اطراف
یون های پاالدیوم ،توسعه می یابد .بنابراین انرژی پیوندی بین دوتریوم و الکترون های ظرفیت آن ،بسیار زیاد
کاهش می یابد و دوترون در ابر الکترونی بسیار سیال می شود و نیروی دافعه ی بین دو دوترون همسایه به
علت اثر همپوشانی بسیار زیاد کاهش می یابد .بنابراین برخورد زیاد و همجوشی هسته ای به آسانی بدون نیاز
به دمای باال به وجود می آید[3].و][6-8

محاسبهی میانگین سطح مقطع واکنش با در نظر گرفتن پتانسیل همپوشانی ناشی از بر هم کنش
یونهای دوتریوم و قطبش الکترون
پتانسیل همپوشانی حاصل از برهم کنش دوتریومها و قطبش الکترون به ترتیب به صورت زیر تعریف میشود.
][ 3
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در این رابطه  y  r dو  bثابت شبکهی فلز میزبان (پاالدیوم) ،است و  dفاصلهی بین نزدیکترین همسایههای
دوتریوم-دوتریوم است .که در آن  d=75.2آنگستروم و  b=15.4آنگستروم میباشند.
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در رابطهی ( ،)2داریم f ( y)  [1  exp( k 0 y)] y :و  . k 0  2.7495 (a a B )1 2در اینجا  ، a Bشعاع بوهر
است a ،شعاع کره ی ویگنر سایتز و  y  r dمی باشد .برای بهدست آوردن میانگین سطح مقطع واکنش
همجوشی دوتریوم-دوتریوم از رابطهی زیر استفاده میکنیم [8]:و][9
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در این رابطه  ، mrجرم کاهش یافتهی دوتریوم و  Eانرژی هستههای برخوردی و  ، k BTدمایی است که در
آن دما همجوشی اتفاق میافتد ،ما در اینجا دمای تشدیدی را در نظر میگیریم که این دما معادل با  411ارگ
میباشد .همچنین معادلهای که برای محاسبهی سطح مقطع واکنش در نظر گرفته شده به صورت زیر میباشد.
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که در آن E G ،انرژی گاموف هست که تقریبا برابر با  EG 1 2  31 .39 kev1 2است .فاکتور  Sاز مقادیر

اندازهگیری شده به طور آزمایشی برای سطح مقطع    استخراج شده است که تقریبا برابر با 52.9keV

است .در معادلهی ( Ec ،)4انرژی پتانسیل دافعهی کولنی و  E sانرژی پتانسیل همپوشانی است .و
 ، m   m  meمیانگین جرم موثر الکترون های پیوندی است که در یک مولکول عادی برابر با یک است،
ماکزیمم این جرم موثر برای پاالدیوم برابر با  22است [11].سطح مقطع میانگین برای پتانسیل همپوشانی با
افزایش فاصلهی بین هستهها افزایش مییابد و هر چه جرم موثر کوچکتر باشد سطح مقطع میانگین بزرگتر
است.

محاسبهی آهنگ افت و خیز دوتریومها در سه بعد
اگر دوتریوم در ابتدا در جایگاه  mباشد و بعد از گذشت زمان  tنیز در جایگاه  mباشد ،احتمال گذار
توسط رابطهی زیر بهدست میآید[4]:
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درجایگاه  mاست و از رابطه ی )  t    tdQ (tبه دست می آید [4].در (   )5جمع روی همهی
0

حالتهای نهایی ممکن فونون و میانگین حرارتی روی جالت پایهی فونون را نشان میدهد ، E .اختالف
انرژی بین حالتهای نهایی و اولیهی فونون است ، H int .هامیلتونی برهمکنش دوتریوم -فونون است .فرم
واضح  H intدر تقریب تغییر شکل پتانسیل به صورت زیر است[4]:و][11
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در سه بعد پتانسیل اختالل به طریق    C V V   1 3 V Vمحاسبه میشود .که در آن  ، همان
پتانسیل برهمکنش یون پاالدیوم و دوتریوم است وبرابراست با 3 2 a

   3e 2و C  6.65  10 12 erg

است .برای نزدیکترین همسایه ،میانگین انتگرال شامل تابع وانیر در حدود  16166است .سرعت طولی فونون
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در سه بعد برابر با  v  4.24  10 4 cm sمیباشد [12-13].جایگذاری معادلهی ( )6در معادلهی ( )5و انجام
میانگین حرارتی روی حالتهای اولیهی فونون و تبدیل جمع به چگالی حالتهای فونون و در نظر گرفتن
شرط  ، k B T  میدهد[4]:
()2
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در اینجا    چگالی حالتهای نهایی فونون در  1cm 3که برابر با      3 2 2 2 v 3است.
]12و[13در اینجا  T=0..Kو    1013 / secدر نظر میگیریم [4].با توجه به رابطهی بردار موج در یک
کریستال نامنظم



[14] p   v1 pو جایگذاری چگالی حالتها در ( )2داریم:
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معادلهی ( )8حل تحلیلی تقریبی زیر را دارد:
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با جایگذاری رابطهی ( )9در ) Q(tو با استفاده از رابطهی  tو  ، w  1 tآهنگ افت و خیز دوتریومها
در سه بعد به صورت 

 w  1 t  2 Bمی باشد[4] .نمودار این آهنگ افت و خیز در سه بعد به

صورت زیر میباشد .آهنگ افت و خیز دوتریومها با افزایش بتا کاهش مییابد.

شکل .1نمودار تغییرات آهنگ افت و خیز دوتریومها بر حسب پارمتر بینظمی شبکه.
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محاسبهی چگالی آهنگ توان همجوشی با در نظر گرفتن اثرات همپوشانی و اثرات بینظمی شبکه
و تغییرات نسبت به زمان
آهنگ واکنش همجوشی

DD

 R  n D (t ) 2 2 vبه دست میآید .در این رابطه چگالی عددی دوتریوم

از
با زمان در حال تغییر است که با حل معادلهی دیفرانسیلی

) n D (t

D

2



DD

) dnD (t
) n (t
 SD  D
v
dt
2

به دست میآید که جواب تقریبی آن ) nD (t )  5 *1022  5 *1022 tanh(2.5 *1011t  48.07برای این چگالی
بهدست میآید .در معادلهی باال  ، S Dجملهی تزریق دوتریوم به سیستم میباشد که مقدار آن برابر با چگالی
اولیهی دوتریوم در زمان  t=.که فرض میکنیم مقدار آن  n D (0)  6.68 * 1016 # cm 3است و  D  10 11 s

میباشند .سپس با توجه به گرمای واکنش ناشی از واکنشهای()aو( )bچگالی توان همجوشی را به صورت
)

3 He, n

1
1
2
2
3
) D  D He(0.82 Mev )  n(2.45 Mev ) )b( D  D  T (1.01Mev )  p(3.03 Mev

 PDD  R DD ( QT , p  Qبهدست میآوریم9] .و[15

( )a
که در آن،

 QT , pگرمای تولیدی از شاخهی ( )aو

3 He, n

 Qگرمای تولیدی از شاخهی واکنش ()bمیباشد .و

در نهایت داریم PDD  ( R DD  5.85  10 13 ) W cm 3 :با جایگذاری  Rدر این رابطه ،چگالی توان
همجوشی نهایی را بهدست میآوریم .شکل  2نمودار چگالی آهنگ توان همجوشی را به ازای    0.8برای
میانگین جرم موثرهای مختلف و در فواصل مختلف نشان میدهد.

شکل .2نمودار چگالی آهنگ توان همجوشی را برای پتانسیل همپوشانی حاصل از برهم کنش یون های دوتریوم در
فواصل مختلف برای میانگین جرم موثرهای متفاوت.

از شکل  2نتیجه می شود که چگالی توان همجوشی با گذشت زمان به دلیل مصرف دوتریوم ها در حال
کاهش است و با افزایش فاصله  ،افزایش می یابد چون پتانسیل همپوشانی نسبت به  rخطی است .و به ازای
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میانگین جرم موثر کوچکتر ،بزرگتر می باشد .حال اگر چگالی اولیه ی دوتریوم ها از این مقدار بزرگتر باشد
بدیهی است که چگالی آهنگ توان همجوشی نیز افزایش می یابد چون با توان دوم چگالی دوتریوم ها رابطه
ی مستقیم دارد.

نتیجه گیری
در این کار ما برهم کنش دوتریوم-فونون را به عنوان اختاللی در سیستم  PdDدر نظر گرفتیم و سپس با
استفاده از مفهوم احتمال گذار و نظریهی اختالل وابسته به زمان ،هامیلتونی بر هم کنش دوتریوم-فونون را
تعریف کردیم و با استفاده از رابطهی توزیع زمان انتظار و میانگین زمانی که اختالل در سیستم وجود دارد،
آهنگ افت و خیز دوتریومها را محاسبه کردیم ]4و11و[13و با در نظر گرفتن اثرات بینظمی شبکه]( [14در
اینجا  )   0.8و میانگین جرم موثر الکترون ،چگالی آهنگ توان همجوشی را با در نظر گرفتن پتانسیل
همپوشانی حاصل از برهم کنش یون های دوتریوم و قطبش الکترون ها محاسبه کرده] [3و نتایج را در شکل.2
بررسی کردیم .هر چه بتا(عامل بی نظمی شبکه) کوچکتر باشد چگالی توان همجوشی بزرگتر خواهد بود،
همچنین چگالی آهنگ توان همجوشی برای این پتانسیل با افزایش  ،rافزایش و با افزایش جرم موثر کاهش
مییابد .همچنین چگالی آهنگ توان همجوشی با گذشت زمان کاهش مییابد چون با توان دوم چگالی دوتریوم-
ها متناسب می باشد] [9و دوتریوم ها هم با گذشت زمان در حال مصرف میباشند.
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