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چكیده
ظرفیتتذ یریتترهستتا ی دیتتنروان ستتا استتت ادها اتتتا ایتتتریا  )Yنشتتاندارشتتنه ستتر روی
گتترافم ختخلختت  1(PGا راه خحاستتتان نیریتتۀ تتتاس ی اگتتا ی  2)DFTسررستتیشتتن
در ایمسررسی ا گرافم ختخلخ ست د یت تاتارن یتایشتاارتی استت ادهشتن خحاستتان
نشان داد ک پاینار تریم خکان سرای یذب اتتا ایتتریا روی گترافم ختخلخت  ،خرکتز للاتۀ
دگزاگونال کرسم اسذ سا وکاردای قطتش و پیونن نی ،دتردو ست یتذب اتتا ایتتریا روی
گرافمدای ختخلخ کمک خیکاان تجزی وتحلی اگا ی سار ،نشانداد ک لضور اتا ایتریا
در خاایس سا افزایش اننا ۀ خاافذ ،ناش خؤثرتری در افزایش انرای یذب خو کول دیتنروان
دارد در خاایس سا یذب خو کول دینروان روی گرافم را ص ،کاستی یایشاارتی خاناتن
تخلخ خی توانن لا ذ رسانای ی سیشتری در سطح انرای فرخی ایجاد کان و یتذب خو کتول
دینروان روی گرافم ختخلخ افزایش خییاسن لناکثر اهار خو کول دینروان ختیتواناتن
روی ساخانۀ  Y-PGsیذب شونن سیشتریم خیانگیم انرای یذب خرسوط س گرافم ختخلخت
سا اننا ۀ خاافذ سزرگتر سا خیانگیم انرای یذب  0/313ا کترون و ذ اسذ

 .1مقدمه



تاریخ دریافذ99/03/02 :
تاریخ پذیرش99/03/22 :
شماره ص حان 6 :تا 13

کلیدواژههاا :گترافم ختخلخت ،
یریتترهستتا ی دیتتنروان ،نیریتتۀ
تاس ی اگا ی )DFT

فسیلی دستان درخیان سررسیدا ،دینروان س د ی فراوانی ،پاکیزگی

21

ساتوی س رشن رو افزون یم یذ ،کادش سورذدای فسیلی و خهاتر

و اگا ی ساالی انرای ،توی یادی را س رود یلب کردهاسذ[ ]2اخا

ا دم پتراکاش گا دتای گلخانت ای ،گستترش خاتاس انترای پتا

ساویود سرتریدا ی یاد خان اصلی است اده ا دینروان ،یریرهسا ی
3

ضروریاسذ[ ]1سسیاری ا کشوردای گسترشیافت س دنتال خاتاس

آن اسذ[ ]3دینروان خی توانتن ست صتورن گتا فشترده  ،ختای یتا

تجنینپذیر یایگزیم سرای کادش واسستتگی کلتی ست ستورذدتای

ست صتورن شتیمیایی و فیزیکتی ستر روی ختواد یاختن یریترهشتتود
تحایاان نشان داده ک انترای یتذب خااستب سترای یریترهستا ی

* یزد ،شادنی  ،دانشگاه یزد ،پژودشکنۀ پوششدای نانو

دینروان در خحنودۀ  -0/2تا  -0/7ا کترون و ذ استذ ا ایتمرو ا

1. Porous Graphene
2. Density Functional Theory
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3. Compressed

اخینوارکاانهتریم رویکرد سرای یریرهسا ی دیتنروان استذ[3و]4

سا خیانگیم انترای یتذب -0/429 ،ا کتترون و تذ یتذب ختیشتود

سا ایملال طرالی خواد خااسب سرای یریرهسا ی دینروان در لا ذ

ساویود ایاک خطا ان یادی در ایم خیا انجتامشتنه ،اختا خطا ت

یاخن سا ظرفیذ ساال س عاوان یک اا ش ستاقی خانتنهاستذ نتانوخواد

سرروی اننا ۀ خت اون گرافم ختخلخ و ناش آندا در یریترهستا ی

ختتای سر کرسم خانان گرافم ست د یت ستطح ستاال و و ن کتا ،سترای

دینروان انجام نشنهاسذ تحایق پیش رو سا دتنف شااستایی ختواد

یریره سا ی دینروان خطا شن سا ایمویود یذب دیتنروان روی

ینین ستا قاسلیتذ یریترهستا ی انجتام شتنهاستذ در ایتمتحایتق

خواد ختتای سر کرسم ا راه نیروی ض یف واننروا س انجام ختیشتود

اهار اننا ۀ خت اون گرافم ختخلخ سررسی و خیتزان یریترهستا ی

ا ایم رو انرای یذب دینروان سستیار کتا استذ و خاجرست کتادش

دینروان سا است ادها نیریۀ تاس ی اگا ی لسابشن ستا وکاردتای

ظرفیذ یریرهسا ی دینروان خیشود[ ]6سرای سهتود توانایی یذب

سردمکاش سیم اتتا ایتتریا و گترافمدتای ختخلخت سررستی شتن و

دینروان خطا ان سسیاری سرای نشان دارکردن خواد کرسم سا اتادای

توانایی یذب خو کول دینروان سا استت ادها ارتتالف اگتا ی ستار و

فلزان قلیایی ،قلیایی راکی و عااصر واسط انجام شنهاستذ توتور

اگا ی لا تذ یزئتی سترای ست دستذآوردن سهتتریم ستارتار سترای

سسیاری ا خحااان سر ایم سود ک گرافم نشان دارشنه ستا اتتا یتتیا

یریرهسا ی دینروان سررسی شن س خایور سررسی ناش اتا ایتتریا

خی توانن س عاوان یکوسیلۀ یریره سا ی دیتنروان ستا ظرفیتذ ستاال

در خیزان یریره سا ی دینروان ،انرای یذب خو کول دیتنروان در

عم کان ،اخا یذب خو کول دینروان در ایتملا تذ نیتز دمااتان

غیاب اتا ایتریا نیز کاوش شنهاسذ

ضت یف استتذ گتترافم ختخلخ ت  ،یتتکختتادۀ دوس تتنی ا گتترافم ستتا
نانول ره دایی سر روی سطح اسذ ک دارای ویژگتی ینیتن خت تاوتی

 .۲بخش نظری

نستذس گرافم را ص اسذ ایم خحوول دارای ویژگیدای خااستتی

 1-۲جزئیات محاسبهها

خانان و ن کا ،خسالذ یاد و تخلخ اسذ[ ]7در سالدتای اریتر،

سلول والن خحاستاتی شاخ سوپر ست گترافم  3×3استذ فاصتل

است اده ا گرافم ختخلخ در یریرهستا ی دیتنروان ختورد تویت

لنود  13آنگستروم سرای س لناق رساننن سردمکاش ستیم الیت دتا

سیشتر خحااان قرارگرفت اسذ سیری  1و دمکارانش سرای نخستیمستار

در نیر گرفت شنهاسذ س خایور ایجاد اننا ۀ خت اون گرافم ختخلخ

گرافم ختخلخ دو س نی را دماهشذکردنن[ ]2ل رهدا ساعث ایجاد

للا ت دگزاگونتتال کتترسم ،یتتنا و ل تتره ایجتتاد شتتن ستتارتاردای

خح دای ف ال ا راه خراکز سار ختیشتونن ساتاسرایم اتتادتای فلتزی

ختتورد سررستتی شتتاخ  PG3 ،PG2 ،PG1و  PG4استتتذ  PG1دارای

خی توانان پیونن شیمیایی قوی و دااایم خطلوب را نستذس گترافم

یک للاۀ کرسم PG2 ،دو للاۀ کرسم PG3 ،ست للاتۀ کترسم و

نشان ددان عالوه سر ایم لضور ل ره در الیۀ گرافم ،یناسا ی اتادتا
را نستذس گرافم را ص افتزایش ختی ددتن خطا تان خت تندی در
ایم خیا انجام شنهاسذ :ایمم آئو  2و دمکارانش[ ]9نشاندادنن کت
گرافم ختخلخ نشان دارشنه سا اتا آ وخیایوم ،ستا استت ادها تاریتب
اگا ی خوض ی  3 )LDAخیتوانن لناکثر ششخو کتول دیتنروان را
سا خیانگیم  -0/41-1/11 ev/H2یتذبکاتن عتالوهستر ایتم اتم  4و
دمکارانش[ ]2یریره سا ی دینروان را ستر روی  Sc-PGاستکاننیا
نشاندار شنه سر روی گرافم ختخلخت ) ستر
خطا

استام خحاستتان DFT

کردنن .سرای یک اتا اسکاننیا ،پاینارتریم خکان ،خرکز للاتۀ
1. Bieri
2. Zhimin Ao
3. Local Density Approximation
4. Chen

تأثیر کاستی جایشناختی بر ظرفیت ذخیرهسازی هیدروژن اتم ایتریم...

سیم روشدای خورد سررسی ،یریرهسا ی دیتنروان در ختواد یاختن،

کرسم اسذ و لناکثر اهار خو کول دینروان در اطراف اتا اسکاننیا

PG4

اهار للاۀ کرسم یناشنه دستان در ایماهار سارتار خورد سررستی
س دمۀ اتادا ایا ه دادهشنه ک س صورن کاخ آسایش کاان شرایط
خر ی تااوسی سرای خحاستان اعمال شنهاسذ دو خؤ ۀ اساسی

acell

اس اد سلول والن) و  k-pointسرای ساخانۀ خوردنیر سهیا شنهانتن ا
تاریب واننروا س سترای سررستی ناتش ت اخت وانتنروا س در کلیتۀ
خحاستان است اده شنهاسذ انرایدای ک ساخان سا است ادها روش
تتاس ی اگتا ی ستا کتن نترمافتزاری  3 FHI-aimsلستاب شتن سستتتۀ
نرمافزاری  FHI-aimsیک کن سارتار ا کترونیکی تمام پتانسی اسذ
ک ا تواس پایۀ عندی سترای خحاستتان ستارتار ا کترونیکتی رتود
است اده خیکان ایمسرناخ اخکان است ادۀ دقیق ا تمام ا کتروندتای
5. Fritz Haber Institute Ab Initio Molecular Simulation
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یکسان در ساخان دای تااوسی و غیر تااوسی را سنون تکی ستر تاریتب

،

(

)

و

س ترتیب انترای کت ستاخان ستا

سرای لا ذدای اصلی ،خانان شت پتانسی  ،اخکانپتذیر ختیکاتن دو

 iخو کول دینروان یذب شنه )i-1) ،خو کول دینروان یذبشنه و

ورودی ال م ستترای ایتتمسرناخ ت عتارتاتتن ا  :geometry.in -1 :شتتاخ

انرای خو کول دینروان اسذ گرافم ختخلخ دونوع اتا کرسم دارد،

اطالعاتی اسذ ک س طور خستایا س سارتار اتمتی رستط دارد ایتم

 C1و  ،C2او ی س دواتا کترسم و یتکاتتا دیتنروان ختوت استذ و

اطالعان خی توانن شاخ خوق یذدای اتمی یران در عاور یتا گونت

دوخی س س اتتا کترسم خترتتط استذ فاصتلۀ پیونتن  C2-C2 ،C1-Hو

ساشن اگر خحاستان س صورن دورهای انجام شتود ،سرداردتای شتتک

 C1-C2س ترتیب  1/427 ،1/023و  1/393آنگستروم اسذ دستتاخن

نیز ساین در ایمقسمذ ت ریف شونن  :control.in -2شاخ خجموعتۀ

نتایج نزدیک س نتایج س دسذآخنه س وسیلۀ ی  ]10[ 3اسذ ک نتایج

پای  ،سطح خحاستان و تاییمان خرسوطس خحاستتاتی خاناتن خمتان

رود را ستا استت اها کتن خحاستتاتی  DMOLستا تتاس

اسپیم ،اس اد شتک و غیتره استذ خجموعتۀ پایت در ایتمسرناخت در

ست دستتذ آورد ،ایتمنتتایج نشتتان ختتیددتن کت روش خحاستتتاتی و

س سطح خت تاون  tight ،lightو  really_tightارائت شتنهاستذ در

خؤ دای خورداست اده در ایمخاا قاس اعتماد دستان

GGA-PW91

ایتتمتحایتتق ستتا استتت اده ا تاییمتتان  lightک ت خحاستتتان انجتتام
شنهاسذ ک سرای سررسیدتای ستارتاری خااستب استذ و خاجرست

جدول  .1مقایسۀ مقادیر طول پیوند گرافن متخلخل حسابشده

رطای دمگرایتی یتا دانستی نمتیشتود سترای شترا انترایدتای

بهوسیلۀ لی و محاسبات انجامشده در اینتحقیق

تتادل -دمتستگی ا تاریب  1 GGAتاریب گرادیان ت میایافتت ) و

فاصله

نتایج محاسبات

نتایج حاصل از

تاس  PBEاست ادهشنه اسذ ایم تاس درواق  ،انرایدای یذب را ست

(آنگستروم)

لی و همكاران

اینتحقیق

1/40

1/39

خانار صحیح تری پیشسیای خی کان سرای تأثیران نستیتی ا تاریب
خایا خرتتۀ ص ر  2 )ZORAو سرای دستذیتاسی ست یتک دمگرایتی
سری و پاینار در ل اررۀ رودسا گار ا ا گوریتا ارتالط اگتا ی

1/42

ا کترونی ی ای  Pullayاست ادهشنه اسذ خ یار دمگرایی سرای اررۀ

1/42

رودسا گار ،سر اسام اگا ی سار ،یم ویژۀ خاادیر و سر اسام انرای
1/02

ک انجامشنهاسذ انترای یتذب اتتا ایتتریا ستر روی ستارتاردای

1/02

گرافم ختخلخ سا خ اد ۀ  )1س دسذ خیآین:
̅

)1

 .۳بحث و نتیجهگیری
 1-۳ساختار الكترونیكی ایتریم نشااندارشاده روی گارافن

ک در آن  EPG ،EY + PGو  EYس ترتیب انرای ک ستاخان  PG ،و یتک

متخلخل

اتا ایتریا اسذ و  nت ناد اتادای ایتتریا یتذبشتنه استذ انترای

نخسذ انرای یذب یکاتا ایتریا روی اهار اننا ۀ خت تاون گترافم

انرای یذب در خو کول دینروان در ساخانۀ Y-PG

 )1نشان داده شنهاسذ

یذب و خیانگیم

ختخلخ سررسی شن دمان طورک در شک

 t1, b2, b1, h2, h1و  t2شش خکان سرای یتذب یتکاتتا ایتتریا روی

س صورن یر لساب خیشود

گرافم دای ختخلخ اسذ ک س ترتیب شاخ خرکز للاۀ کرسم ،خرکز
)2

]

)

(

[

نیا للاۀ کرسم ،پ پیونن  ،C1-C2پ پیونتن  ،C2-C2ستاالی اتتا  C1و
ساالی اتا  C2اسذ

)3

]

[

̅

1. Generalized Gradient Approximation
2. Scale Zeroth-Order Regular
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3. Li

اتا ایتریا و اهار سارتار خورد سررسی خیشود ا سیم اهار سارتار
خورد سررسی سیشتریم سار یاس یا شنه خرسوطست یتذب اتتا ایتتریا
روی  PG4اسذ
جدول  .2تجزیه و تحلیل بار مولیکن اتم ایتریم در اوربیتالهای
شکل  .1ششمکان برای جذب یکاتم ایتریم در گرافن متخلخل.

 p, sو  dو همچنین میزان انتقال بار قبل و بعد از جذب ایتریم

توپهای خاکستری و سفید نشانگر اتمهای کربن

روی ساختارهای  PG3،PG2،PG1و PG4

و هیدروژن هستند.

) (eبار

s

p

D

Y

0

10

12

11

ستتا خاایستتۀ خیتزان انتترای ست دستتذآختتنه در خکتتاندتتای خختلتتف،

PG1-Y

0/770

2/336

12/133

11/632

خشخصشن س یز خورد  PG3ک اتا ایتریا پتس ا سهیات شتنن ست

PG2-Y

0/631

2/633

12/134

11/420

خرکز نیاللا خیرود در سایر خوارد اتا ایتریا ترییح خی ددن تا در

PG3-Y

0/706

2/649

12/123

11/424

)2

PG4-Y

0/790

2/347

12/132

11/622

خرکز للاۀ دگزاگونال کرسم قرار گیترد عتالوهستر ایتم ا شتک

پیناسذ ک انحراف کمی نستذس خرکز للا ویود دارد ک س د ی
سردمکاش قوی سیم اتا ایتریا و گرافمدای ختخلخ اسذ

پس ا آن وض یذ دو اتا ایتتریا یتذبشتنه ستر روی گترافمدتای

انرای یذب ایتریا روی گرافمدتای ختخلخت ست ترتیتب ،-2/279

ختخلخت ست خایتور سررستتی تجمت اتتادتتای ایتتریا سررستیشتتن

 -3/231 ،-2/773و  -2/747ا کترون و ذ استذ کت در خاایست ستا

تجزی وتحلی انترای یتذب دو اتتا ایتتریا روی گترافم ختخلخت

انتترای یتتذب ایتتتریا روی گتترافم رتتا ص ستتا خاتتنار -1/921

نشانداد کت سهتتریم خوق یتذ سترای یتذب دو اتتا ایتتریا ،خرکتز

ا کترونو تذ ،سیشتتر استذ ساتاسرایم لضتور ل تره ساعتث افتزایش

ششضل ی کرسم اسذ دمان طورک ا خحاستتان پینااستذ ،انترای

سردمکاش سیم ایتریا و گرافم خیشود سرای سررسی سا وکار یتذب

اتوال دوخیم اتا ایتریا سرای کلیۀ سارتاردا قتویتتر ا لا تذ اول

اتتا ایتتتریا روی گتترافمدتتای ختخلخت ستتار ختتو یکم ار یتتاسی و در

اسذ ک س د ی خینان ا کتریکی ایجادشنه س وستیلۀ نخستتیم اتتا

ینول  )2نشان داده شنهاستذ ستا تجزیت و تحلیت ستار ختو یکم،

ایتریا اسذ سا ایم لال دو اتا ایتریا س یکنیگر نزدیک دستان و ایم

سار سخشی ا اتا ایتتریا ا اورسیتتال  3sست اورسیتتال  2pاتتا کترسم

خمکتم استذ ساعتث تجمت اتتادتای ایتتریا شتود ساتاسرایم سترای

گرافم ختخلخ خاتا خیشود اتا ایتریا دارای سار خثتذ خیشود و

یلوگیری ا تجم اتادای ایتریا فاط ساین یک اتا ایتتریا در یتک

سار خا ی اتادای کرسم در ص حۀ گرافم ختخلخ افتزایش ختییاستن

طرف گرافم ختخلخ خطا شود.

تأثیر کاستی جایشناختی بر ظرفیت ذخیرهسازی هیدروژن اتم ایتریم...

ایتریا و اتادای کرسم خیشود کت ساعتث افتزایش ستردمکاش ستیم

ایم ارتالف پتانسی ا کترون ساعث ایجاد خینان ا کتریکی ستیم اتتا

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  .2ساختار بهینهشدۀ یکاتم ایتریم نشاندار شده روی گرافنهای متخلخل (الف) ( ،Y-PG1ب) ( Y-PG2پ)  Y-PG3و
(ت)  .Y-PG4توپهای خاکستری ،سفید و آبی به ترتیب اتمهای کربن ،هیدروژن و ایتریم است.
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 ۲- ۳جذب مولكولهای هیدروژن روی Y-PGs

،

،

،

و

ستت ترتیتتب اگتتا ی ستتار

در ایمسخش ظرفیذ یریرهسا ی دینروان سرای ایتریا نشاندارشنه

iخو کتتول دیتتنروان یتتذبشتتنه روی ایتتتریا نشتتاندارشتتتنۀ

 )3یتتذب

گرافم ختخلخ  ،اگتا ی ستار iخو کتول دیتنروان یتذبشتنه روی

نخستیم خو کول دینروان را روی گرافمدای ختخلخ نشانخیددن

گرافم ختخلخ  ،اگا ی سار اتتا ایتتریا نشتان دارشتنه روی گترافم

انرای یذب نخستیم خو کول دینروان ست ترتیتب سترای ،PG2 ،PG1

ختخلخ  ،اگا ی سار  iخو کول دیتنروان یتذبشتنه و اگتا ی ستار

 PG3و  -0/230 ،-0/444 ،-0/427 PG4و  -0/494ا کتتترونو تتذ

گرافم ختخلخ اسذ ارتالف اگا ی سار نخستیم خو کول دینروان

اسذ و فاصتلۀ پیونتن  H- Hست ترتیتب  0/79 ،0/22 ،0/ 23و 0/23

یتتذبشتتنه ستتر روی ستتارتاردای گتترافم ختخلخ ت در شتتک

)4

آنگستروم اسذ ک نستذ ست طتول پیونتن  H-Hخو کتول دیتنروان

نشان دادهشتنهاستذ رنت دتای آستی و رد ست ترتیتب خکتاندتای

را ص ک  0/733آنگستروم اسذ[ ]1کشینهشنه طول پیونن سلانتر

ستاخانۀ Y-PGs

ستتر روی  PG3 ،PG2 ،PG1و  PG4سررستتی شتتن شتتک

تجم و کادش ا کترون را نشتان ختیدداتن سترای

شنه اسذ) و نشان ددانۀ یذب قوی خو کول دیتنروان روی ستاخانۀ

شک

 Y-PGsاسذ انرای یذب نخستیم خو کول دیتنروان روی ستاخانۀ

دینروان و اتا ایتریا کادش و تجم سار در دتر دو طترف خو کتول

 Y-PG3کمتریم خانار را دارد فاصلۀ پیونن  H-Hنیتز ایتمنتیجت را

دینروان نیز خشادنه خیشود ک نشانددانۀ قطتتیشتنن خو کتول

تویی خیکان[]12

دینروان اسذ و ایتم قطتتیشتنن ساعتث افتزایش ستردمکاش ستیم

س خایور سررسی ناش اتا ایتریا در یذب خو کول دینروان ،ارتالف

خو کول دینروان و گرافم ختخلخ خیشود خاادیر داسطحی سرای

اگتتا ی ستتار و انتترای یتتذب نخستتتیم خو کتتول دیتتنروان روی

اهتتتار ستتتارتار ست ت ترتیتتتب  0/0032 ،0/0062 ،0/0039 e/Å3و

دستگاهدای  PGsو  Y-PGsتجزی وتحلی شن انتاال سار دستگاهدای

 0/00 64اسذ ا خشادنۀ ارتتالف اگتا ی ستار نخستتیم خو کتول

 PGو  Y-PGا راه ارتتالف اگتا ی ستتار  )∆ρقاست خشتادنه استتذ

دینروان سر روی گرافمدای ختخلخ ستنون لضتور اتتا ایتتریا در

سااسرایم  ∆ρس صورن یر ارائ خیشود:

شک

 -)4ا ف) س استثاای  PG3عالوهسر تجمت ستار ستیم خو کتول

 -)4ب) دینهخیشود ک تو ی سار تاریتاً در خرکتز ل ترهدتا

استتذ و خاتتادیر دتتاستتطحی ست ترتیتتب ،/00029 ،/00043 e/Å3
)4

 /00023و  /00022اسذ

)3

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  .3ساختار بهینهشدۀ یک اتم ایتریم نشاندارشده روی گرافنهای متخلخل با یکمولکول هیدروژن جذبشده.
(الف) ( ،PG1ب) ( PG2پ)  PG3و (ت)  PG4است.
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(الف)

شکل  .۴اختالف چگالی بار برای گرافنهای متخلخل با جذب نخستین مولکول هیدروژن .رنگهای زرد و آبی تجمع و کاهش الکترون
را نشان میدهد (الف) ( Y-PGsب)  PGsبا یکمولکول هیدروژن جذبشده بر روی آن.

سهتر یذب خو کول دینروان ،اگا ی لا ذ یزئی یتذب

ستتیم خو کتتول دیتتنروان و گتترافم ختخلخ ت ویتتود نتتنارد ،اختتا در

سرای در

نخستتتتیم خو کتتتول دیتتتنروان روی  PGsو  Y-PGsستتتا یکتتتنیگر

گرافم دای ختخلخ نشان دارشنه سا اتا ایتتریا ااتنیم دمپوشتانی

 )3نشتان داده

ستتیم اورسیتتتالدتتای  1sخو کتتول دیتتنروان 2P ،اتتتا کتترسم و 4d

شنه اسذ خوارد سرای سایر سارتاردا نیز خشاس  PG1اسذ ختیتتوان

اتتا ایتتریا در اطتراف ستطح فرختی ویتود دارد کت نشتاندداتنۀ

خشادنه کرد ک یذب نخستیم خو کول دینروان روی گترافمدتای

سردمکاش قوی سیم اتا ایتریا ،خو کول دینروان و گرافم ختخلخت

ختخلخ سنون لضور اتا ایتریا ض یف اسذ یرا دیچ دتاپوشتانی

اسذ

خاایس شنه و سرای ساخانۀ  PG1و  Y-PG1در شتک

تأثیر کاستی جایشناختی بر ظرفیت ذخیرهسازی هیدروژن اتم ایتریم...

(ب)

6

(الف)
۳

(ب)

-۳

چگالی حالت جزئی )(PDOF

0

-0
۳

۲

1

0

-1

-۲

-۳

انرژی )(eV

شکل  .5چگالی حالت جزئی جذب نخستین مولکول هیدروژن روی (الف) ( Y-PG1ب)  PG1بدون حضور اتم ایتریم.
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روی Y-PGs

پاج خو کول دیتنروان روی اهتار ستارتار ختورد سررستی را نشتان

شک

 )6انرای یذب نخستیم خو کول دینروان را سر

و سر روی  PGsنشتان ختی ددتن انترای اتوتال  Y-PGsدر خحتنوده

خی ددن انرای یذب خو کولدای دینروان استنا افزایش پیناکرده و

 -0/2 eV/H2تتتا  -0/7استتذ ک ت ستترای یتتذب دیتتنروان خااستتب

ستتپس ستتا افتتزایش ت تتناد خو کتتول دیتتنروان ،کتتادشیافت ت استتذ

روی PGs

س طوری ک انرای یذب پاجمیم خو کول دینروان روی ،PG2 ،PG1

کمتر ا  -0/2ا کترونو ذ اسذ کت سترای یریترهستا ی دیتنروان

 PG3و  PG4س ترتیب سا خاادیر  0-/063 ،-0/023 ،0-/102و -/023

خااسب نیسذ یرا سرای یریرهسا ی خو کول دینروان انرای یذب

ا کتتترون و تتذ ،کمتتتریم خیتتزان انتترای یتتذب را دارد و ستترای

خو کول دینروان ساین در خحنوده  -0/2تا  -0/7ا کترون و ذ ساشتن

یریره سا ی دینروان خااسب نیسذ عتالوه سترایم ،تجزیت وتحلیت

سااسرایم ویود اتا ایتریا ساعث تاویذ انرای یذب خو کول دینروان

طول پیونن  H-Hخی توانن توضیح ددن ک یتذب پاجمتیم خو کتول

سر روی گرافم ختخلخ خیشود ک نستتذ ست لضتور ل تره ناتش

دینروان روی گرافمدای ختخلخ خورد سررسی اانان قوی نیسذ

خؤثرتری را ای ا خیکان

طول پیونن  H-Hپاجمیم خو کول دینروان ینول  ))3ست ترتیتب

س خایور سررسی ظرفیذ یریرهسا ی دیتنروان روی اهتار ستاخانۀ

سرای  PG3 ،PG2 ،PG1و  PG4دارای خاتادیر 0/731 ،0/763 ،0/731و

خورد سررسی خو کولدای دینروان را س ترتیب اضاف و خیزان انترای

0/731آنگستروم اسذ طول پیونن  H-Hکشینهنشنه کت خرستوطست

اسذ[ ]13اخا انرای یذب نخستیم خو کول دینروان ستر

 )7پیکرساتنی  PG1را ستا

یذب فیزیکی اسذ و یتذب ضت ی ی را نشتان ختی ددتن .ساتاسرایم

یذب خو کول دینروان سررسیشن شک

یذب  3خو کول دینروان پس ا سهیا شنن کاخ نشتانختی ددتن

لناکثر اهار خو کول دینروان روی ساخانۀ  Y-PGsقاس یذب اسذ

یذب خو کول دینروان روی  PG3،PG2و  PG4پتس ا سهیات شتنن

و خیتتانگیم انتترای یتتذب ستترای  PG3، PG2،PG1و  PG4س ت ترتیتتب

خشاس سارتار  PG1اسذ خو کولدای دینروان س صورن ختاارن در

 -0/346 ،-0/339 ،-0/347و  -0/333ا کترون و ذ اسذ ک سیشتر

اطتتراف اتتتا ایتتتریا یتتذب ختتیشتتونن دمتتانطورکتت در شتتک ،

ا خیانگیم انرای یذب  -0/297 eV/H2اسذ ک به وسیلۀ یوان 1برای

نشان دادهشنه استذ اهتار خو کتول اول دیتنروان ست اتتا ایتتریا

جذب مولکول هیدروژن روی گرافن متخلخل گزارش دادهشددهاسد[ .]14

ختو دستان ،اختا پاجمتیم خو کتول دیتنروان دتیچ پیونتنی ستا

بنابراین چهار ساختار مورد بررسی برای ذخیرهسازی هیدروژن مناسب اس[.

اتتتا ایتتتریا نتتنارد یتتنول  )3انتترای یتتذب و

طتتول پیونتتن H-H

(الف)

0/ 5
0/ 4
انرژی )(eV

0/ ۳
0/ ۲
0/ 1

(ب)
PG4

PG2

PG3

PG1

0

گرافنهای متخلخل

شکل  .6انرژی اتصال نخستین مولکول هیدروژن روی (الف) سامانه ( Y-PGSب)  PGsبدون حضور اتم ایتریم.

1

1. Yuan
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نما از کنار

نما از کنار

نما از کنار

(الف)

(پ)

(ب)

نما از کنار

نما از کنار

(ث)

(ت)

شکل  .7ساختار بهینهشدۀ سامانۀ ( .Y-PG1الف) یک (ب) دو (پ) سه (ت) چهار و (ث) پنج مولکول هیدروژن جذبشده را نشان میدهد.
جدول  .3انرژی ( )eV/H2حسابشدۀ مولکول هیدروژن روی ایتریم نشاندارشده  PG3، PG2،PG1و PG4

تأثیر کاستی جایشناختی بر ظرفیت ذخیرهسازی هیدروژن اتم ایتریم...

نما از باال

با  1-5مولکول هیدروژن جذبشده.
تعداد مولكول هیدروژن

1

۲

۳

4

5

PG1

-0/423

-0/373

- 0/429

-0/337

-0/102

طول پیونن H-H

0/227

0/231

0/792

0/206

0/731

PG2

-0/440

-0/364

- 0/424

-0/346

-0/023

طول پیونن H-H

0/230

0/233

0/797

0/207

0/763

PG3

-0/230

-0/422

- 0/404

-0/369

-0/063

طول پیونن H-H

0/771

0/222

0/204

0/223

0/731

PG4

-0/494

-0/379

- 0/436

-0/344

-0/023

طول پیونن H-H

0/230

0/233

0/799

0/207

0/731
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سرای در

افزایش ت ناد خو کول دینروان سردمکاش سیم خو کول دیتنروان و

سهتر ستردمکاش ستیم خو کتول دیتنروان و اتتا ایتتریا

اگا ی لا ذ یزئی یذب پاج خو کول دینروان روی اهار ستارتار
گرافم ختخلخ سررسیشن
در شک

اتا ایتریا کادش خییاسن

اگا ی لا ذ یزئی سرای ستاخانۀ Y-PG1

 .4نتیجهگیری کلی

 )2نشان دادهشنهاستذ دستتگاهدتای  Y-PG3، Y-PG2و

 Y-PG4نیز رفتتار خشتاس ستا  Y-PG1را نشتان ختیدداتن ختیتتوان

در ایمتحایق یذب اتتا ایتتریا روی اهتار انتنا ۀ خختلتف گترافم

خشادنهکرد سیم اورسیتالدای  1sخو کول دینروان و  4dاتا ایتتریا

ختخلخ و خو کول دیتنروان در ستاخانۀ  Y-PGsستا استت ادها کتن

در اطراف سطح فرخی اانیم دمپوشانی ویود دارد ک نشان ددانۀ

 FHI-aimsخطا ت شتتن ست یتتز ختتورد  PG3کت اتتتا ایتتتریا پتتسا

پیونن نی قوی سیم خو کول دینروان و اتا ایتریا استذ گستتردگی

سهیا شنن س خرکز نیا للا خی رود در ستایر ختوارد اتتا ایتتریا در

سانن خو کو ی اطتراف ستطح فرختی ،ستردمکاش ستیم خو کتولدتای

خرکز للاۀ دگزاگونال کرسم قرار خیگیرد اتا ایتریا س شنن سر روی

دینروان -دینروان را نشانخیددن و ایم سردمکاش خیتوانن س نوسۀ

 PGsیذبخی شود ا سیم پاج خو کول دیتنروان یتذبشتنه تاهتا

رود انرای اتوال خو کول دینروان را افزایشددتن ساتاسرایم انترای

اهار خو کول دارای یذب قوی سرروی ساخانۀ  Y-PGsاسذ و یتذب

یذب دوخیم خو کول دینروان نستذس نخستیم خو کول دیتنروان

پاجمیم خو کول دینروان سرروی ساخانۀ خورد سررسی ض یف استذ

سیشتر اسذ ک سا نتایج ست دستذآختنه ا ایتمتحایتق یتنول ))3

تجزی وتحلی

انرای یتذب و طتول پیونتن  H-Hپاجمتیم خو کتول

و دماایم گزارشدای قتلی[16و ]13خطاساذ دارد سا افزایش ت ناد

دینروان نیز ایم نتایج را تأییتن ختی کاتن ساتاسرایم لتناکثر اهتار

خو کول دینروان پیک اصلی اورسیتالدای  1sخو کتول دیتنروان و

خو کول سر روی  Y-PGsسا خیانگیم انرای یذب ،-0/494 ،-0/306

 4dاتا ایتریا س سمذ راسذ یاس یا خیشود ک نشان ختی ددتن ستا

 -0/377و  -0/313ا کترون و ذ یذب خیشتود ستاالتریم خیتانگیم

6
4

(الف)

۲
0

(ب)

۲
0

(پ)

4
۲
0

(ت)

چگالی حالت جزئی )(PDOF

4

4
۲
0
4

(ث)

۲
0

4

۲

0

-۲

-4

-6

-8

-10

انرژی )(eV

شکل  .8چگالی حالت جزئی اوربیتال  1sمولکول هیدروژن (منحنی آبی) و  3dاتم ایتریم (منحنی قرمز)
برای جذب  1-5مولکول هیدروژن جذبشده در سامانۀ
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 سا سزرگتریم ل ره اسذ سا تجزی وتحلیتPG4 انرای یذب خرسوطس
سارتار ا کترونیکی ساخان دا خشخصشن ک دو ستا وکار ست یتذب
 نخستیم سا وکار قطتتیشتنن:خو کولدای دینروان کمک خیکان
خو کول دای دینروان در یر خینان ا کتریکی تو ینشتنه ست وستیلۀ
 اسذ و دوخیم ستا وکار پیونتن نیPGs سردمکاش سیم اتا ایتریا و
 اتتا ایتتریا و اتتادتای کترسم،خیان اورسیتالدای خو کول دینروان
اسذ نتایج نشان داد کت ا ستیم دو خؤ تۀ افتزایش انتنا ۀ ل تره و
 ناتش فلتز در خیتزان افتزایش یتذب،نشان دارشنن ستا فلتز ایتتریا
دینروان سسیار سیشتر ا اننا ۀ ل ره اسذ ک ایمخسأ سا است ادها
 ارتالف اگا ی سار و اگا ی لا ذ یزئی،تجزی و تحلی انرای یذب
سررسیشن
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