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محا سبه ی ضریب چسبندگی اس تاو به ذرات باردار نا شی از واکنش های همجوشی در 

های همجوشی متفاوت روش همجوشی با کا تا لیزور اس تاو و بررسی سطح مقطع واکنش

 داردرونی حالت جامد در پاالدیوم دوتریومبا در نظر گرفتن اثر شبکه در تبدیل 

   4هاشمی  پریا؛   3 امیریشاهمریم  ؛ 2قاسمی شبانکارهمحمد  ؛ 1* حسینی مطلقسیده نسرین 

 گروه فیزیکدانشکده علوم پایه، ،  ه ازاد اسالمی واحد شیرازدانشگا -1

 فیزیکپایه، گروه  علوم ازاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده دانشگاه -2

 پایه، گروه فیزیک علوم دانشگاه پیام نور شیراز، دانشکده -3

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ،دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک -4

 

  چکیده

می پردازیم. برای روش اول که همجوشی با  ددر این مقاله به محاسبه ی دو پارامتر مهم در دو روش مختلف همجوشی سر
کاتالیزور اس تاو می باشد پارامتر ضریب چسبندگی اس تاو به ذرات باردار ناشی از واکنش را محاسبه می کنیم. روش دیگر 

 ی های همجوشدر این روش به محاسبه ی سطح مقطع واکنش .پاالدیوم دوتریوم دار می باشد بلوریهمجوشی در شبکه ی 
d,p)TD(  ،He4γ)D(d,   ،He4T(d,n)   و He3γ)D(p,  با در نظر گرفتن اثر شبکه در تبدیل درونی حالت جامد در

 .می پردازیم FCCمحیط پاالدیوم با ساختار شبکه ای  

اردپاالدیوم دوتریوم -همجوشی سرد -ایسطح مقطع هسته -ضریب چسبندگی اس تاو -ابرتقارن :کلیدی هایواژه

 

  مقدمه

پارامتر مهم در هر دو در این مقاله می خواهیم به دو روش متفاوت همجوشی سرد اشاره کرده و به محاسبه ی دو 

[ با این تفاوت که در ان 1روش بپردازم. روش اول که جدیدا مطرح شده است مشابه با روش کاتالیزور میونی می باشد ]

ما این روش را همجوشی با کاتالیزور اس  ( استفاده می شود.Stauبه جای میون از ذره ای بسیار سنگین به نام اس تاو )

[(. اس تاو در واقع فراشریک لپتون تاو در نظریه ی ابرتقارنی می باشد و اسپین 3[ و ]2نامیم )]می  SCFتاو به اختصار 

در این  [.4می باشد ] mSUGRAو  MSSMان صفر است. این ذره زیر مجموعه ی ذرات توصیفی در مدل های 

از واکنش های همجوشی مقاله ما می خواهیم به محاسبه ی ضریب چسبندگی ذره ی اس تاو به ذرات برادار ناشی 

پاالدیوم دوتریوم دار می باشد و ما در این روش به بررسی نقش  بلوریهمجوشی در شبکه ی  ،بپردازیم. روش دیگر
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 های فلزی می پردازیم. سطح مقطعهای همجوشی در محیطساختار بلوری شبکه در افزایش چشمگیر سطح مقطع واکنش

[. برای 5زایش چشمگیری داشت که هنوز علت آن مشخص نشده است ]های فلزی افهای همجوشی در محیطواکنش

رونی ی این موارد بررسی اثر همپوشانی الکت. از جملهتوجیه این افزایش در سطح مقطع به بررسی عوامل بسیاری پرداختند

. [6تر بودند ]ات بسیار مناسبدر این میان فلز .دار جدول تناوبی بودرسانای دوتریومعایق/نیم 5دار و فلز دوتریم 22برای 

 .[7]فلز را با ساختار بلوریش در نظر گرفتند و ساختار بلور را وارد محاسبات تبدیل درونی کردند  2002نهایتا در سال 

 روش تحقیق

ابتدا ما به محاسبه ی ضریب چسبندگی اس تاو در همجوشی کاتالیزور اس تاو پرداخته و سپس به بررسی اثر 

پاالدیوم دوتریوم دار می  بلورافزایش سطح مقطع همجوشی در شبکه ی  بر در تبدیل درونی حالت جامد شبکه

 پردازیم.

 احتمال چسبندگی

ی بخش با استتفاده از روشی با دقت خو  و در عین حال ساده به محاسبه ی مقادیر ضریب چسبندگی در ابتدا

یزان ضریب چسبندگی به چهار عامل عمده یعنی انرژی تولیدی، ناشتی از واکنش بپردازیم. م ذرات باردار اس تاو به

جرم ذرات تولیدی و جرم ذره ی کاتالیزور بستگی دارد. با توجه به اینکه انرژی جنبشی تمامی ذرات موجود در بعد 

ه جاز واکنش همجوشی از انرژی تولیدی خود واکنش ناشی می شود بنابراین هرچه انرژی تولیدی بیشتر باشد در نتی

انرژی جنبشتی این ذرات بیشتتر شده و سریع تر از یکدیگر دور می شوند و احتمال به دام افتادن اس تاو )یا میون( 

توسط جاذبه ی کولنی ذرات باردار تولیدی کمتر می شود. و همانطور که روشن است اگر جرم ذرات تولیدی یا ذره 

شی د و بنابراین احتمال چسبیدن کاتالیزور به ذرات باردار نای کاتالیزور بیشتتر باشد انرژی جنبشی انها کمتر می شو

از واکنش افزایش می یتابتد. همینین وجود ذرات بدون جرم یا با جرم اند) )فوتون، الکترون و ..( نیز باعح حمل 

حال به محاستتبه ی مقادیر احتمال عمده ی انرژی توستتط انها شتتده و باعح افزایش احتمال چستتبندگی می شتتوند. 

ندگی می رستیم. برای محاستبه ی این مقادیر با توجه به این شرک که جرم اس تاو بسیار بیشتر از جرم ذرات چستب

charged particlesmتولیدی از واکنش می باشد ) m[ 8(، بنابراین می توانیم از رابطه ی زیر استفاده کنیم.] 

     
4 4

2 2
1 2 1 4                                                                  (1)s i ip q a v c

 

  

نیز  به ترتیب تکانه و سترعت ذرات باردار ناشتی از واکنش های همجوشتی می باشند و  ivو  iqدر این رابطه 

ivیا  iq( باید به محاستتبه ی مقادیر 1ضتتریب ستتاختار ریز می باشتتد. بنابراین با توجه به رابطه ی ) c  برای تمام
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ذرات باردار تولیدی از واکنش های همجوشتی متداول اقدام کنیم. با توجه به اینکه جرم ذره ی اس تاو بسیار بیشتر 

از جرم ذرات اتم هتای ستتتوختت و نیز ذرات بتاردار تولیدی می باشتتتد، می توانیم از تکانه ی ان در واکنش های 

صرف نظر کنیم که این تقریب بسیار عالی می باشد و منجر به تبدیل واکنش های مورد نظر ما به واکنش همجوشتی 

های دو جستمی و سته جسمی می شود که حل انها امکان پریر است. برای محاسبه تکانه ی ذرات تولیدی از رابطه 

 ی کلی زیر استفاده می کنیم.

 
2

2 2 2 2 24                                                              (2)
2

i i j i

c
q M m m M m

M
    

نیز جرم ذراتی می باشند که می   jmو  imمعرف مجموعه جرم ذرات واکنش دهنده می باشتد،  Mدر این رابطه

( 2خواهیم تکانه ی انها را محاستبه کنیم. اکنون واکنش های مورد نظر را به چهار دستته تقسیم می کنیم و رابطه ی )

 ضریب تصحیح برای هر دسته از واکنش ها می باشد.  را برای هر دسته تصحیح می دهیم. 

واکنش های می باشد که ذرات تولیدی انها شامل دو ذره ی جرم دار است که در این صورت دسته ی اول شامل 

1تکانه ی انها با قرار دادن   ( به دست می اید.2از رابطه ی )  دسته ی دوم شامل واکنش های می باشد که ذرات

تولیدی انها شامل یک ذره ی جرم دار و یک ذره ی بدون جرم است که در این صورت تکانه ی انها با قرار دادن 

0  ( به دست می اید. دسته ی سوم شامل واکنش های می باشد که ذرات تولیدی انها شامل2از رابطه ی )  سه

ذره ی جرم دار می شود که دو عدد از این ذارت دارای جرمی برابر )یا تقریبا برابر( می باشند. در این حالت ذرات با 

4جرم برابر را به عنوان یک ذره با جرمی دو برابر در نظر می گیریم و تکانه ی ذره ی سنگین تر را با قرار دادن   

به دست می اید. برای محاسبه ی تکانه ی ذرات با جرم برابر تنها الزم است رابطه ی حاصل را در  (2از رابطه ی )

1یک ضریب 
2

نیز ضر  کنیم. دسته ی چهارم شامل واکنش های می باشد که ذرات تولیدی انها شامل سه ذره ی  

می شود که دو عدد از این ذارت دارای جرم بوده و ذره ای دیگر بدون جرم می باشد. در این واکنش ها با توجه به 

نه بدون جرم نیز وجود دارد، بنابراین از تکاانکه جرم یکی از ذرات بسیار بیشتر از ذره ی دیگر می باشد و نیز ذره ای 

ی ذره ای که جرم زیادتری دارد می توانیم به سادگی صرف نظر کنیم. در این نوع واکنش ها همانطور که واضح است 

با توجه به وجود ذراتی مانند الکترون و نوترینو به راحتی می توانیم از تکانه ی سایر ذراتی که بسیار سنگین تر از 

می باشند صرف نظر کنیم که در این صورت ضریب چسبندگی برابر با یک می شود. همینین با توجه به عدم  انها

 نیاز به مقادیر تکانه ی الکترون و نوترینو از محاسبه ی انها صرف نظر کرده ایم.

 همجوشی هسته ای (: مقادیر محاسبه شده ی ضریب چسبندگی اس تاو و تکانه ذرات مختلف در واکنش های مختلف1جدول )
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 دار کردن این فلز ها درون فلز پاالدیوم در حین فرآیند دوتریومی قرار گرفتن دوتریومنحوه

. ستتاختار کاتد در اینجا دوگانه استتت )کاتد کنیمیا نانو ذرات استتتفاده می "های اتمیخوشتته"در اینجا ما از 

DS کاتد [2.( ]را ببینید 1()شتکل .DS ( با دو کاتد داخلیPd  ستیاه( و کاتد خارجی )ررفPdستاخته شده است ) .

 .  پاالدیوم سیاه استفاده شده پودر بسیار نرمی در مقیاس نانو است

 
-افتداتفاق می به سادگی DSدرون کاتد  Sievertکه به دلیل قانون  2Dفشار بسیار باالی گاز  )A(. )کاتد با ساختار دو گانه( DS( : مفهوم کاتد 1شکل )

.(B)  خلوص دوتریوم درون کاتدDS کندبسیار باالست، چون ررف پاالدیوم مثل یک فیلتر عمل می .(C) ی ذرات پاالدیوم دوتریوم بر روی سطح همه

قیاس نانو، به دلیل عملکرد پاالدیوم سیاه در م (D). شودسیاه، به دلیل عملکرد اثر پخش به طور یکنواخت و با چگالی بسیار باال سریعاً توزیع می

 .کندرا جر  می %100ی اتمی، سریعاً مقدار زیادی دوتریوم با حجم بیش از خوشه

 وارد کردن اثر شبکه در تبدیل درونی حالت جامد در سطح مقطع واکنش همجوشی

 فیزیکی ازهای اختر ای برای ذرات باردار برانگیخته در انرژیمربوک به یک واکنش هستتته σ(E)ستتطح مقطع 

 [،6] شودرابطه زیر استفاده می

  1( ) exp( 2 ( ))                                                                           (3)E S E E E   
در اینجا چون مطالعاتمان را در  .باشتتدعامل اختر فیزیکی می S(E)[ و 10پارامتر ستتامرفیلد استتت ] η(E)که در آن 

[. تبدیل 10باشتتتد ]برای هر واکنش یک مقدار ثابت می S(0) دهیم، مقادیرانجام می (eV 30-5)هتای پایین انرژی

. در تبدیل درونی دهد می تواند متفاوت باشتتدای که گرار را انجام می. ذرهتواند شتتامل یک گرار باشتتددرونی می

تواند پس این افزایش فزاینده سطح مقطع در بلور می[ 5حالت جامد هم گرار الکترونی و هم گرار دوتریومی داریم]

چون در اینجا ذرات را در  .های دوتریومی و الکترونی( باشدهای اضتافی )کانالناشتی از این تبدیل درونی در کانال
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ا استفاده هی آنگیریم، پس از قضیه بلوخ برای توصیف حالت نهایی و اولیههای مشخصی در نظر میبلور در جایگاه

 آیدبه دست می ، سطح مقطع برای ذره میزبان و ذره همجوشی پریر هدف به صورت زیر2σتعریف . کنیممی
3

2 22
2 0 0 0 Ω

exp( 2 )
         ,                                  (4)

Q K
Cb K K

Q

C C F A k
E K




 



 
    

 

 

بتوان آن را با عامل اختر برای یک دوتریوم یا پاالدیوم محاستتبه شتتده استتت و باید برای اینکه  0Cدر اینجا ضتتریب 

 d. ( نیز وارد این محاسبات نمود4فیزیکی در حالت عادی مقایسته کرد باید للظت این ذرات را با استفاده از رابطه )

3.82ثابت شبکه و مقدار آن برابر با  × 10−8𝑐𝑚 است 

   3

0 1      / / 4  ,    ,     ,   /    ( ), 5  h eff cell cell eff h eff cellNC A R C N Pd V v v d V A R N d uV v       

 نتایج این بخش

 . شود( خالصه می2های مختلف در جدول )ی محاسبات برای واکنشنتیجه
 متفاوتهایضریب تبدیل درونی برای واکنش،  1Cو  0Cی ضرائب (: مقادیر محاسبه شده1جدول )

  

 
 

 

 

 (.3شوند )شکل های متفاوت با یکدیگر مقایسه میهای سطح مقطع برای واکنشنمودار

                       
ده ها با یکدیگر رستم شهای متفاوت. در اینجا هفت تا از بیشتتریننمودار ستطح مقطع میکروستکوپی برای ذرات میزبان متفاوت و واکنش(: 3شتکل )

، رنگ قرمز واکنش  He4T(d,n)ی واکنش دهندهکوچکتر نیز با هم رسم شده اند )سمت چپ(. رنگ سبز نشاناستت)ستمت راستت(. پنا تا نمودار 

He3γ)D(p,  رنگ آبی واکنش ،D(d,p)T  و رنگ صتورتی پر رنگ واکنشHe4γ)D(d, همینین باشتدمی ."longdash" ی ی ذرهمشخص کننده

ها مربوک به ذرات بینید بیشتتترین ستتطح مقطعطور که میی پاالدیوم استتت، همانذره "dash"و ی میزبان دوتریوم ذره "dashdot"میزبان الکترون، 

 .هستند D(d,p)Tو  ,He3γ)D(pها، واکنش میزبان دوتریوم و الکترون هستند و همینین بهترین واکنش

 نتیجه گیری: 
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واکنش های همجوشتتی مختلف در روش همجوشتتی اول همانطور که مشتتاهده کردیم احتمال چستتبیدن اس تاو در 
دارای مقادیر گوناگونی هستند. بنابراین از این میان باید واکنش هایی را مورد توجه قرار داد که در حین تولید انرژی 
مناستب دارای ضتریب چستبندگی پایینی باشتند. همینین باید به فکر روش هایی برای جداسازی اس تاو از ذرات 

ا بتوانیم بازده همجوشی کاتالیزور اس تاو را افزایش دهیم. در روش همجوشی دوم با باردار ناشی از واکنش باشیم ت
توجه به محاستبات اخیر مشاهده کردیم که سطح مقطع محاسبه شده با در نظر گرفتن اثر شبکه نسبت به سطح مقطع 

ده ودی افزایش مشاهده شمحاسبه شده در حالت عادی دارای مقادیر بیشتری می باشد.این افزایش شاید بتواند تا حد
ریم، چون گیی بلوری را در نظر می. وقتی که شبکهدر مقادیر حاصتل از نتایا ازمایشگاهی سطح مقطع را توجیه کند

شوند، انرژی مورد ی بلور خودشان به صورت زیر شبکه حل میها و دیگر ذرات همجوشتی پریر در شتبکهدوتریوم
شتود تا ستد کولنی بیشتر کاهش یابد و احتمال کل منظم در شتبکه موجب مینیاز برای قرار گیری این ذرات به شت
توان از اثرات شتتتبکه در . در نتیجه وقتی در یک محیط جامد هستتتتیم نمییابدانجام واکنش همجوشتتتی افزایش می
ش واکنشویم که دو ها و ضتریب تبدیل درونی نیز متوجه می. از نمودارپوشتی کردتبدیل درونی حالت جامد چشتم

D(p,γ)3He  وD(d,p)T های بهتری هستندچون آهنگ تبدیل درونی شان بیشتر است برای بررسی واکنش. 
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