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چکيده:
در این تحقیق ،برای بررسییپ رارارهریای سییی ییه در یک واکنش ک انرژی ی ییه ای از نظری تابعپ چگالپ ()DFT
ا سهفاده شده ا ست .در این رقال  ،انرژی جذب ییدروژن برای سطوح راالدیوم و سزیوم خالص و راالدیوم با رو شش
سزیوم برر سپ شد .نهایج شبی سازییا ن شان رپدیند ک سطح نمون ی راالدیوم با ناخال صپ سزیوم ،تحت شرایط
 LENRبههر از راالدیوم خالص ،ییدروژن را جذب رپکند .ب عالوه با اعمال ریدان الکهریکپ ک در  LENRاسییهفاده
رپشود ،سزیوم خالص ییدروژن را جذب نمپکند و نمپتواند نمون ای رطلوب برای آزرایش در این حوزه باشد.

کلمات کليدي :واکنشیای ی ه ای انرژی رایین ،نظری ی تابعپ چگالپ ،انرژی جذب ییدروژن روی سطح

Abstract:
In this study, Density Functional Theory (DFT) method has been used to investigate the
system parameters in a low-energy nuclear reaction. In this paper, the absorption energy
of hydrogen was investigated for palladium and cesium and cesium-coated palladium
surfaces. The simulated results show that the surface of the sample of palladium with
impurity cesium absorbs hydrogen under LENR conditions better than that of pure
palladium. In addition, by applying the electric field, cesium sample does not absorb
hydrogen and may not be a suitable sample to test in this field.

مقدمه :
یکپ از روشیایپ ک برای تبدیل رواد رادیواکهیو و تأرین انرژی رپتواند ا سهفاده شود ،واکنشیای ی ه ای
انرژی رایین ( )LENRاست .در سال  1989رارتین فلیشمن و اسهنلپ رونز در آزرایشیایپ ک انجام رپدادند
رشایده کردند ک یک یا چند فرآیند ناشناخه ی ه ای وجود دارد ] .[1در سال  1990رژویشگران دیگر نیز
رهوج شدند ک نهایج آزرایشیا در این فرآیند با تو صیفیا در رورد یمجو شپ ی ه ای رغایرت دارد .آنیا
چنین واکنشپ را واکنش ک انرژی ی ه ای ناریدند .واکنشیای ک انرژی ی ه ای در حقیقت رجموع ای از
ردیدهیایپ ا ست ک تحت شرایط خاص روی سطح فلزاتپ ک حاوی ییدروژن و یا ایزوتوپیایش ی هند،
رخ رپدید ] .[2این نوع واکنشیا ،در انرژییای رایین رپتواند رخ دید و انرژی زیادی در این نوع واکنش
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رپتواند تولید شییود ،در حالپ ک با آزرایشیایپ ک تاکنون انجام شییده ،رشییدص شییده اسییت ک در این
واکنشیا ،گ یل نوترون و یا گارای رر انرژی رشایده نشده است.
در سال  ،2002ایوارورا اولین گزارش تبدیل  Csب  Prرا ارائ کرد ک یکپ از نقاط برج ه در تاریخ تحقیقات
تبدیل در زرین  LENRب شمار رپآید ] .[3در این رطالع از یک نمون ی خیلپ نازک ک در شکل( )1ن شان
داده شده است ،اسهفاده شد .این نمون ک شارل الی یای  Pdو  CaOو  Pdعادی ب صورت رهناوب بود ،در
یک رحفظ خالء قرار گرفت و آنالیز عنصییری با اسییهفاده از دسییهگاه یفسیینج فوتوالکهرونپ ررتو ایکس
( )XPSانجام شد .وقهپ  Csروی سطح  Pdاضاف شد و در رعرض نفوذ گاز  D2در درای  343Kو فشار یک
اتم فر ب ردت یک یفه قرار گرفت .نهایج نشان داد در حالپ ک  Csکایش رپیابد Pr ،روی سطح  Pdتولید
رپشود .شکل ( )2تغییرات زرانپ چگالپ اتمپ  Csو  Prرا در زران نفوذ گاز دوتریوم نشان رپدید.
در سال  2006ویدوم و الرسن ب صورت تئوری توان هند ردیدهی  LENRرا توصیف کنند ] .[4در حقیقت
این ردیده ن براساس یمجوشپ و ن براساس شکافت است .در حالپ ک این فرآیند ب نیروی ی ه ای قوی
واب ه است ،ابهدا نیاز ب یک بری کنش ضعیف دارد.
فرآیند گیراندازی الکهرون اولین واکنشپ است ک برای شروع ردیدهی  LENRنیاز است .در این فرآیند یک
رروتون یک الکهرون جذب کرده و تبدیل ب نوترون رپشود .یمچنین در این فرآیند یک نوترینو الکهرونپ
تولید رپشود.
𝑒𝜈 𝑝 + ⅇ − → 𝑛 +

شکل ( )1ساختار ترکيب  Pdکه  Csیا  Srروي سطح آن قرار
گرفته است.
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شکل ( )2تغييرات زمانی چگالی اتمی  Csبه  Prدر زمان نفوذ گاز دوتریوم
در این فرآیند بین رروتون و الکهرون یک جاذب ی کولنپ برقرار است و ییچ سد کولنپ برای انجام واکنش
وجود ندارد .برای اینک فرآیند گیراندازی الکهرونپ ب صورت خودب خودی رخ دید باید از نظر انرژی نیز
ارکان رذیر باشد .برای این رنظور شرط آسهان ای زیر برای انرژی الکهرون وجود دارد.
me c 2 > mn c 2 − mp c 2 ≈ 1.293 MeV

در صورتپ ک از ریون ب جای الکهرون اسهفاده شود ،ب دلیل اینک جرم ریون  206برابر جرم الکهرون است،
این شرط برای ریون بههر برآورده رپشود .برای رسیدن ب چنین انرژی از ریدان الکهریکپ رپتوان اسهفاده کرد.
ریدان الکهریکپ در اینجا عالوه بر اینک انرژی الزم برای انجام گیراندازی را فرآی رپکند ،چگالپ الکهرونیا
در نزدیکپ نمون را نیز افزایش رپدید.
رس از گیراندازی الکهرون ،نوترون ک انرژی و ب عبارتپ نوترون با ول روج زیاد تولید رپشود .چنین
نوترونپ سطح رقطع جذب باالیپ دارد .سطح رقطع کل نوترون با ( Csشکل ( ))3نشان رپدید ک یرچ
نوترون ک انرژیتر باشد سطح رقطع کل آن افزایش رپیابد .در رورد سطح رقطع کل نوترون با  Pdنیز یمین
نهیج را رپتوان گرفت .البه در انرژییای باالتر تشدیدیایپ نیز دیده رپشود .در اینجا چون نوترونیایپ با
انرژی خیلپ ک تولید رپشوند ،ابهدای رنحنپ ،رورد نظر است .جذب نوترونیای ک انرژی باعث تولید
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ی ه یای نوترون-غنپ رپشود .حهپ ی ه یای یال ای 1نیز رپتوانند تولید شوند .این ی ه یا توانایپ الزم

برای انجام بری کنش ضعیف و واراشپ بهایپ را دارند.
در این رطالع  ،جذب دوتریوم و یا ییدروژن در سطح نمون یای راالدیوم و سزیوم خالص و راالدیوم یمراه با
سزیوم تحت شرایط  LENRبا اسهفاده از نظری ی تابعپ چگالپ ) (DFTبررسپ شده است .این رطالع ییچ
توضیحپ در رورد اساس نظری ی  LENRنمپدید و در واقع رحیط شیمیایپ ک در  LENRاسهفاده رپشود را
بررسپ رپکند.

نحوهي شببيهسازي :
تمام شبی سازییای این رقال با ا سهفاده از کد شبی سازی  ADFانجام شده ا ست ] .[5یدف از شبی سازی
ارکان جذب ییدروژن روی سییطح نمون اسییت ک برای این رنظور انرژی کل سییی ییه با اسییهفاده از تقریب

شکل ( )3سطح مقطع کل نوترون با Cs
1

Halo Nuclei
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 GGA1رحا سب شده ا ست .یم ی شبی سازییای انجام شده برای گاز ییدروژن انجام شده ا ست ولپ نهایج
رحاسب یا رپتواند برای گاز دوتریوم نیز اسهفاده شود.
در شبی سازییا اجازه داده شد ک انرژی یر سی ه کایش یابد .بعد از اینک  ،ات یای شبک ی بلوری در
روقعیت تعادلپ خودشییان قرار گرفهند ،انرژی کل یر سییی ییه تدمین زده رپشییود .در نهایت انرژی جذب
ییدروژن ( )Eadsبا اسهفاده از رعادل ی زیر رحاسب رپشود:
1
𝐸𝑎𝑑𝑠 = 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓+𝐻 − 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝐻2
2

در اینجا 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓 ،انرژی سطح نمون  𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓+𝐻 ،انرژی سطح نمون ب عالوه حضور ات ییدروژن و  𝐸𝐻2انرژی ب هگپ
ات ییدروژن است.

نتایج:
ابهدا رحاسبات در شرایط عادی و بدون اعمال ریدان الکهریکپ انجام گرفت .در ررحل ی بعد ،ریدان الکهریکپ
𝑚 5 × 1011 𝑉⁄ک برابر با ریدان اعمال شده در ردیدهی  LENRا ست ] ،[6روی سی ه اعمال شد .نهایج
شبی سازییا بدون ریدان الکهریکپ در جدول ( )1و نهایج یمراه با ریدان الکهریکپ نیز در جدول( )2قرار داده
شده است .ب عالوه ،انرژی سی ه گاز ییدروژن برای ق مت اول و دوم شبی سازییا ب ترتیب -6/77 eV
و  -96/92تدمین زده شده است.
جدول ( )1رقدار انرژی یر سی ه بدون ریدان الکهریکپ
انرژی سی ه بدون

انرژی سی ه با ییدروژن

انرژی جذب ییدروژن

سطح نمون

ییدروژن ()eV

()eV

()Eads( )eV

راالدیوم خالص

-3/80

-18/38

-11/195

سزیوم خالص

-1/42

-16/68

-11/875

راالدیوم با

1/28

-13/61

-11/505

ناخالصپ سزیوم

1

Generalized Gradient Approximate
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جدول ( )2رقدار انرژی یر سی ه با ریدان الکهریکپ
انرژی سی ه بدون

انرژی سی ه با ییدروژن

انرژی جذب ییدروژن

سطح نمون

ییدروژن ()eV

()eV

()Eads( )eV

راالدیوم خالص

-4740/52

-5154/58

-365/5

سزیوم خالص

-4904/72

-4725/68

227/5

راالدیوم با

-4096/08

-6365/15

-2220/61

ناخالصپ سزیوم

بحث ونتيجه گيري :
یمانطور ک در جدول ( )1رشدص است تمام نهایج ب جز انرژی سطح راالدیوم یمراه با سزیوم رنفپ است.
عالرت رثبت ن شان رپدید ک برای جذب سزیوم بر روی سطح راالدیوم نیاز ب صرف انرژی داری  .ب یر
حال ،اعمال ریدان الکهریکپ ،انرژی الزم را برای جذب سییزیوم روی سییطح راالدیوم تأرین رپکند .در جدول
( )2نیز انرژی جذب ییدروژن برای سزیوم خالص رقداری رثبت رپ شود .این رقدار رثبت ن شان رپدید ک
ا سهفاده از سزیوم خالص در ردیدهی  LENRبرای تبدیل سزیوم و تأرین انرژی رمکن ندواید بود .چرا ک
جذب ییدروژن یکپ از شرایط الزم برای ردیدهی  LENRاست.
وقهپ سطح راالدیوم یمراه با ناخال صپ سزیوم با شد ،ک یمان سطح آزرایش ایوارورا ا ست ،انرژی جذب
ییدروژن برابر  -2220/61رپشییود ک نشییان رپدید این سییطح از سییطح راالدیوم خالص نیز برای جذب
ییدروژن بههر است.
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