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چکیده
با توجه به اثرات زیان بار محیطی و زیستی گازهای سولفید هیدروژن و اوزون ،بررسی خواص گاز-سنسوری ساختار  C20و همچنین تأثیر داپ عناصر Ni,
 Cr, N, Bو  Cuروی این خواص نسبت به گازهای  H2Sو  ، O3هدف این پروژه قرار گرفت .برای رسیدن به این هدف از تئوری تابعیت چگالی و تابع
پتانسیل هیبریدی جدید استفاده شد .به منظور بررسی و تحلیل دقیق داده روشهای آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی و همچنین پتانسیل الکتروستاتیک
مولکولی مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که ساختار خالص  C20دارای توزیع بار تقریباً یکنواخت است و با توجه به مقدار شکاف انرژی ،به عنوان
نیمههادی رفتار میکند .با داپ کردن عناصر هم تناوب اتم کربن ( )B,Nتغییرات ساختاری محسوسی دیده نشد و شکاف انرژی کمی بیشتر از حالت خالص
ساختار  C20گردید .ولی تمرکز بار مثبت و منفی به ترتیب روی اتمهای  Bو  Nدر ساختار داپ شده ،مشاهده شد .بعد از داپ عناصر واسطه ( Ni, Crو
 )Cuبه دلیل اختالف تناوبی با اتم کربن ،تغییرات ساختار و الکترونی قابل محسوسی دیده شد .شکاف انرژی افزایش پیدا کرد و تمرکز بار مثبت روی
اتمهای فلزات واسطه بود .با بررسی انرژی برهمکنش بین گازهای  H2Sو  O3و ساختار خالص مشخص شد که مولکول  C20جاذب بسیار ضعیفی نسبت به
گاز  H2Sاست .این در حالیست که بین مولکول  C20و  O3پیوند کوواالنسی تشکیل گردید .باید اضافه کرد که درتمامی موارد داپ شده انرژی برهمکنش
نسبت به گاز  H2Sافزایش و نسبت به گاز  O3کاهش .

واژگان کلیدی :سنسور گازی ،خانواده فولرن ،فلزات واسطه ،تئوری تابعیت چگالی ،اوربیتالهای پیوندی طبیعی ،انرژی برهمکنش.

مقدمه
گاز سولفید هیدروژن به طور طبیعی در گازهای آتشفشانی ،گاز طبیعی و تولیدات نفت خام وجود دارد [ .]1عالوه بر فضوالت حیوانی و انسانی،
تجریه مواد آلی در غیاب اکسیژن توسط میکرواورگانیسمها باعث تولید این گاز میشود[ .]2با وجود اینکه این گاز بیرنگ بسیار اشتعالپذیر،
خورنده و سمی است ،فعالیتهای انسانی مهمترین نقش را در انتشار این گاز در اتمسفر دارد .به طور دقیقتر ،گاز سولفید هیدروژن یک
محصول جانبی قابل انتظار در فرایندهای صنعتی مختلفی نظیر پاالیش نفت ،تولید کاغذ و بستهبندی غذایی است[ .]3با وجود آگاهی از
تأثیرات محیطی گاز سولفید هیدروژن در دهههای گذشته ،هنوز نگرانیهای زیادی در مورد اثرات ناشناخته این گاز خطرناک روی زندگی بشر
و یا به طور کلی روی اکوسیستمها وجود دارد .در کنار گاز سولفید هیدروژن  ،گاز اوزون به عنوان یکی از آلوتروپهای اکسیژن که مقدار زیادی
از پرتوهای مخرب خورشید را در الیه های باالی اتمسفر زمین جذب میکند ،سبب آسیب به بافتهای حیوانی و گیاهی در غلظتهای باال (
در حدود  ) 0/1 ppmمیشود [3و .]4بر این اساس ،تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی این گازها در سالهای گذشته انجام شده است.

تحقیقات محاسباتی و آزمایشگاهی داللت بر این دارد که گرافن و نانولولههای کربنی پتانسیل باالیی در شناسایی گازها از خود نشان میدهند.
در واقع وجود الکترونهای  πدر این ساختارها ،نقش کلیدی ایفا میکند[ .]5در همین راستا ،تحقیقات گستردهای روی برهمکنش بین این
ساختارها و گونههای گازی مختلف برای کابردهای شناسایی گاز متمرکز شده اند .محاسبات کامپیوتری مانند استفاده از نانولوله کربنی تک الیه
به عنوان سنسور گازی برای شناسایی اوزون[ ،]6تأثیر نقص ساختاری روی خواص گاز-سنسوری نانولوله کربنی برای اوزون[ ،]7بررسی تئوری
و آزمایشگاهی روی گرافن به عنوان سنسوری گازی برای اوزون[ ،]8بررسی جذب  SO2و  H2Sروی نانولوله کربنی داپ شده با فلز[،]9
حساسیت باالی گرافن و گرافن اکساید نسبت به گازهای سمی نظیر  NO2, NH3و ]10[ COو غیره .عالوه بر این ساختارها ،فولرن هم
گزینه مناسبی برای استفاده در سنسورهای گازی است .اگرچه بررسیهای تئوری نشان داده است که  C60کاندید مناسبی برای سنسور گازی
به دلیل انتقاالت باری کوچک نیست ،هتروفولرن ( فولرن داپ شده با  N,Bو  )Siتوجه زیادی را اخیراً به خود جلب کرده است[ .]11افزایش
جذب اکسیژن روی فولرن داپ شده با  ،]12[ Bفولرن داپ شده با  Sبرای شناسایی ید[ ،]13نمایش غلظت محیطی گازهای  NOو
NO2با استفاده از فولرن داپ شده با  Nو  ]14[ Bنمونه هایی در این زمینه هستند .با این وجود ،هنوز در مورد خواص گاز-سنسوری دیگر
اعضای خانواده فولرن نسبت در مورد گازهای سمی جای پرسش باقی است .تعداد مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارند[15و .]16بر همین
اساس ،در گزارش پیش رو C20 ،به عنوان کوچکترین عضو از خانواده فولرن ،به عنوان کاندیدی در زمینه شناسایی گازهای  H2Sو  O3مورد
مطالعه قرار گرفت .همچنین ،اثر داپ عناصری مانند  B, N, Cr, Niو  Cuدر خواص الکترونی ساختار  C20با توجه به این نکته که فلزات
واسطه به دلیل داشتن اوربیتالهای  dاحتمال جذب را افزایش میدهند[ ،]9مورد مطالعه قرار گرفت.

جزئیات محاسبات
تمام محاسبات و آنالیزهای مربوطه در این گزارش با استفاده از نرم افزار تجاری گوسین  ]17[ 09انجام گرفته است .فرایند بهینه سازی و
بدست آوردن خواص الکترونی ساختارهای استفاده شده ،با استفاده از تئوری تابعیت چگالی) (DFTصورت گرفته است .حد آستانه همگرایی
انرژی برای بهینه سازی ساختارها 10-8 ،انتخاب شد.
پتانسیل هیبریدی  ( Becke, 3-parameter, Lee-Yang- Parr( CAM-B3LYPبه عنوان تابع تبادلی -همبستگی که ترکیبی از
تصحیح بلند برد و  B3LYPبه کار برده شد[ . ]18به منظور دقت باال ،مجموعه پایه ای که برای محاسبات در نظر گرفته شد،
) 6-311(++)g(d,pبود که قطبش دوگانه شکاف-واالنس را شامل میشود .چگالی حالتها برای ساختار خالص  C20و داپ شده با عناصر ذکر
شده در باال ،با استفاده از نرم افزار  GassSum 3.0انجام شد .عالوه بر این ،از آنالیز اوربیتالهای پیوندی طبیعی ) (NBOبرای تفسیر و
تحلیل دقیق داده های بدست آمده استفاده شد .باید اضافه کرد که خواص مهمی از  C20نظیر انرژی برهمکنش ،پتانسیل شیمیایی ،سختی،
نرمی و الکترونخواهی بررسی شده است .مفهوم پتانسیل شیمیایی برای اولین بار توسط پارل و همکاران[ ]19در سال  1990مطرح شد و با
استفاده از رابطه زیر بدست میاید]20[ :
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که در این رابطه  EHOMO ،µو  ELUMOبه ترتیب پتانسیل شیمیایی ،انرژی باالترین اوربیتال مولکولی پر( )HOMOو پایین ترین اوربیتال
مولکولی خالی ( )LUMOاست .همچنین سختی طبق تئوری کوپمن [ ،]20نرمی و الکترون دوستی طبق روابط زیر محاسبه شد[.]20
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که در این روابط به ترتیب  S ،ηو  ωمعرف سختی ،نرمی و الکتروندوستی است.

نتایج و بحث
بعد از بهینه سازی ساختار  ،C20پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی ( ) MEPنشان میدهد که توزیع بار الکتریکی تقریبا به طور یکنواخت در
سرتاسر ساختار توزیع شده و این نشان از تقارن ساختار دارد(شکل .)1همچنین با استفاده از آنالیز بار  NBOمشخص میشود که دامنه بار
الکتریکی بین و  -0.035و  0.063بار الکترون است که داللت بر توزیع تقریبی یکنواخت بار دارد .بر اساس تحلیل اوربیتال مولکولی متمرکز
( ،)CMOاوربیتالهای اتمی  πو * πاتمهای کربن ،در تشکیل تابع موج  HOMOو  LUMOبیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

فاصله انرژی بین  HOMOو ( LUMOشکاف انرژی) برابر  4.24 eVاست که نشان از خاصیت نیمه هادی مولکول  C20است.

شکل -1پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی  C20در سه حالت ( )1خالص ( )2داپ شده با بور ( )3داپ شده با نیتروژن

در ادامه با جایگزین کردن یک اتم کربن با عناصر  Ni, Cr, N, Bو  Cuو سپس بهینه سازی ساختار ،خواص الکترونی  C20با توجه به اینکه
اتم داپ شده متعلق به کدام گروه و ردیف است ،تغییر میکند .با اضافه کردن اتم  Bکه هم ردیف اتم کربن و متعلق به گروه سوم است و به
دلیل اختالف کم شعاع اتمی بین بور و کربن ،ساختار  C20از لحاظ طول پیوند و زوایا تغییرات چندانی بعد از بهینه سازی نشان نمیدهد .ولی
تحلیل  MEPنشان میدهد که بار مثبت روی اتم بور متمرکز است که البته این امر به دلیل الکترونگاتیویته کمتر اتم بور نسبت به کربن قابل
انتظار بود .با این وجود ،تحلیل  CMOمشخص میکند که اوربیتالهای اتمی اتم بور نقشی در تشکیل تابع موج  HOMOو  LUMOندارند
و در نتیجه نباید شکاف انرژی تغییر چندانی داشته باشد که مقدار 4.26 eVبرای شکاف انرژی ،موید این مطلب است .بهینه سازی ساختار بعد
از داپ اتم نیتروژن حکایت از تغییرات کوچکی در ساختار C20دارد که مانند اتم بور ،اتم نیتروژن نیز هم ردیف اتم کربن است و اختالف
شعاع اتمی بین این دو اتم کوچک است .با این حال ،بر خالف اتم بور و بر اساس تحلیل  MEPاین بار تراکم بار منفی رو اتم نیتروژن است و

این امر سبب میشود که اوربیتال اتمی اتم نیتروژن به همراه اتم کربن در تشکیل تابع موج  HOMOسهم داشته باشد .بنابراین به دلیل جاذبه
بیشتر اتم نیتروژن HOMO ،از لحاظ انرژی به سمت مقدار منفی جابجا میشود ،ولی این جابجایی در  LUMOنیز دیده میشود که موجب
میشود شکاف انرژی برای مورد داپ اتم نیتروژن مانند مورد داپ اتم بور یعنی  4.26 eVباشد(جدول  .)1نمایش سه بعدی  HOMOو
 LUMOو همچنین نمودارهای چگالی حالتها ( )DOSکه در شکل  2گزارش شده اند ،نیز به خوبی تغییرات ساختار الکترونی را به بیان

میکند.
شکل -2نمای شماتیک فضایی اوربیتالهای مولکولی و نمودار  DOSساختار  C20در سه حالت
جدول -1سطح انرژی  LUMO, HOMOو اختالف بین آنها
)Eg (eV

)LUMO(eV

)HOMO(eV

4.23
4.26
4.26
4.82
4.03
5.13
9.102
7.51

-2.59
-2.57
-2.67
-2.24
-2.94
-2.41
0.196
-3.98

-6.82
-6.83
-6.93
-7.06
-6.97
-7.54
-8.906
-11.49

structure
C20
C19B
C19N
C19Cr
C19Ni
C19Cu
H2S
O3

تاثیر داپ کردن فلزات واسطه در ساختار الکترونی  C20متفاوت از تاثیر داپ عناصر  N,Bاست .از یک طرف عناصر واسطه هم ردیف با کربن
نیستند و از طرفی دیگر اوربیتالهای اتمی  dآنها درگیر است ،درحالیکه برای اتمهای تناوب دوم ،این اوربیتالهای اتمی  pاست که نقش تعیین
کننده ای ایفا میکنند .تغییر فاحش طول پیوند ،بعد از بهینه کردن ساختارهای  C19Cr, C19Niو  C19Cuاولین موردی است که
مشاهده میشود .درحالیکه دامنه طول پیوندهای  C-Cدر ساختار  C20بین  1.39تا  1.53آنگستروم است ،با اضافه شدن فلزات واسطه مذکور،
این دامنه تا  1.99آنگستروم هم میرسد و این تغییر طول پیوند ،تغییرات زاویه پیوندی و در نهایت تغییر زیاد ساختار الکترونی را در پی خواهد
داشت .آنالیز ( MEPشکل  ) 3ن شان میدهد که در تمام موارد از داپ فلزات واسطه ،تمرکز بار مثبت روی فلزات واسطه ( یعنی )Cr, Ni, Cu

اس ت که با توجه به اختالف الکترونگاتیویته بین این فلزات واسطه و کربن ،قابل انتظار است .با توجه به عدد اتمی فلزات واسطه و به بیان دیگر
جاذبه هسته این عناصر انتظار جابجا شدن ترازهای الکترونی به سمت انرژیهای منفی میشود اما با این وجود مشارکت اوربیتالهای اتمی d
فلزات واسطه در تابع موج  HOMOو  LUMOبا استفاده از تحلیل  CMOدیده میشود .بنابراین ،انتظار میرود که اوربیتالهای  HOMOو
 LUMOنسبت به ساختارهای بررسی شده باال به سمت انرژیهای منفی جابجا میشوند .جدول  1این جابجایی ها را در مقایسه با دیگر
ساختارها ،به خوبی نشان م یدهد .از طرفی دیگر انرژی شکاف ساختار داپ شده با فلزات واسطه به نسبت ساختار خالص و داپ شده  C20با بور
و نیتروژن ،بیشتر شده است .شکل سه بعدی  HOMOو  LUMOو همچنین نمودار  DOSساختار داپ شده  C20با فلزات واسطه در
شکل  4نمایش داده شده است.

شکل  -3پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی  C20در سه حالت ( )1داپ شده با کروم ( )2داپ شده با نیکل ( )3داپ شده با مس

شکل -4نمای شماتیک فضایی اوربیتالهای مولکولی و نمودار  DOSساختار  C20در سه حالت داپ شده با فلزات واسطه

-

شاخصهای جهانی

همانطورکه در مقدمه عنوان شد ،تاثیر داپ کردن عناصر  Cr, Ni, N, Bو  Cuدر شاخصهای جهانی ساختار  C20مانند ،پتانسیل
شیمیایی ( ،)µسختی ( ،)ηنرمی ( )Sو الکترون دوستی ( )ωمورد بررسی قرار گرفت که تمامی این پارامترها به همراه انرژی ،HOMO
 LUMOو شکاف انرژی ( )Egدر جدول  2گزارش شده اند.
جدول -2سطح انرژی  LUMO, HOMOو اختالف بین آنها و شاخصهای جهانی -اعداد بر حسب الکترون ولت
گزارش شده اند .البته پارامتر  ωبدون بعد است

ω
5.23
5.19
5.41
4.49
6.09
4.83
2.08
7.98

S
1.057
1.065
1.065
1.205
1.008
1.283
2.2755
1.8775

η

µ

2.12
2.13
2.13
2.41
2.02
2.57
4.551
3.755

-4.71
-4.70
-4.80
-4.65
-4.96
-4.98
-4.355
-7.735

structure
C20
C19B
C19N
C19Cr
C19Ni
C19Cu
H2S
O3

به طور کلی انرژی  HOMOرا میتوان معادل با پتانسیل یونیزاسیون در نظر گرفت و همچنین انرژی  LUMOمتناظر به الکترون خواهی
است .با این استدالل و جابجایی تراز انرژی  HOMOبه سمت انرژیهای منفی با اضافه کردن ناخالصیهای مورد نظر ،پتانسیل یونیزاسیون
افزایش پیدا میکند .با مراجعه به ستون پتانسیل شیمیایی و منفی تر شدن این پارامتر با اضافه کردن ناخالصی از باال به پایین ،خاصیت
پذیرفتن الکترون افزایش میبابد و به تبع از پایین به باالی ستون ،خاصیت دهنده گی الکترون افزایش می یابد .سختی پارامتری ،برای معرفی
مقاومت یک ساختار برای تبادل ابر الکترونی با محیط اطراف است .با این تعریف میتوان نتیجه کرد که از باال به پایین جدول ،مقاومت برای
تبادل ابر الکترونی با محیط افزایش میبابد .پارامتر الکترون دوستی معرف مقدار انرژی پایداری مولکول وقتی مقدار بار زیادی بدست می آورد
که با این مفهوم ،مولکولهای باال جدول ،پایداری بیشتری از خود نشان میدهند .البته الزم به یادآوری است که روندهای باال بدون در نظر
گرفتن گازهای  H2Sو  O3بوده است .به طور خالصه و در یک نگاه کلی ،از لحاظ پتانسیل شیمیایی مولکول  H2Sقویترین دهنده الکترون و
مولکول اوزون قویترین گیرنده الکترون میباشد که با توجه به نمودارهای سختی ،نرمی و الکترون دوستی ،این روند تایید میشود.

-

خاصیت گازی سنسوری جاذب ها نسبت به  H2Sو O3

به منظور دقت در محاسبات ،مولکولهای گاز  H2Sو  O3به علت عدم تقارن ،از جهت های مختلف نسبت به مولکولهای جاذب قرار گرفته و
سپس بهینه شدند .در نهایت بهترین موقعیت و منفی ترین انرژی برهمکنش گزارش شده است .به عنوان نمونه  H2Sمیتواند از سمت
هیدروژنها یا گوگرد به جاذب نزدیک شود .الزم به یادآوری است که مقدار انرژی برهمکنش طبق رابطه  5محاسبه شده که این رابطه برای
محاسبه انرژی برهمکنش در حالت گازی مناسب است .مقدار انرژی برهمکنش کمپلکسهای محاسبه شده در جدول  3گزارش شده است .در
ادامه به بررسی و تحلیل این داده ها پرداخته شده است.
() 5

) Ebinding  Eadsorbent gas  ( Eadsorbent  E gas

جدول  -3مقادیر انرژی برهمکنش بر حسب kcal/mol

O3
-112.223
-83.223
-2.696
-147.341
-69.849
-43.664

H2S
-1.054
-14.513
-2.059
-22.402
-21.633
-17.785

structure
C20
C19B
C19N
C19Cr
C19Ni
C19Cu

نتایج نشان میدهد که در حالت خالص ،ساختار C20جاذب مناسبی برای جذب  H2Sبه دلیل انرژی برهمکنش خیلی کوچک نیست .ولی با
داپ کردن عناصر Ni ،Cr ،N ، Bو  Cuمقدار انرژی برهمکنش منفی تر شده و به محدوده جذب فیزیکی میرسد .البته منفی ترین مقدار
مربوط به عنصر نیکل است .وقتی انتقاالت الکترونی بین دو واحد یعنی ساختار خالص و داپ شده  C20به عنوان جاذب  H2Sبه عنوان جذب
شونده را با استفاده از تئوری اختالل مرتبه دوم آنالیز  NBOمورد بررسی قرار میگیرد ،روشن میشود که انتقاالت الکترونی از سمت گاز H2S
به سمت جاذب بوده که این انتقاالت باعث پایداری کلی کمپلکس جاذب و جذب شونده میشود و همین امر باعث منفی تر شدن انرژی جاذب
و جذب شونده در کنار هم نسبت به حالت جدا از هم میشود .این امر در نهایت به منفی تر شدن انرژی برهمکنش میگردد .وقتی به جدول 1
ستون مقادیر پتانسیل شیمیایی رجوع شود ،این روند قابل توجیح است .با در نظر گرفتن مفهوم پتانسیل شیمیایی که معیاری از تمایل
پذیرفتن الکترون است ،گاز  H2Sکمترین پتانسیل را به خود اختصاص داده و در میان دیگر ساختارها ،طبیعی است که نقش دهنده الکترون
را ایفا میکند .با افزایش عناصری مذکور به عنوان داپ شونده ،اختالف پتانسیل بین  H2Sو ساختارهای داپ شده بیشتر شده و انتقاالت بار
بین جاذب و جذب شونده بیشتر شده و در نهایت منجر به منفی تر شدن انرژی برهمکنش با داپ شدن ساختار  C20میشود .این در حالیست
که ساختار  C20در حالت خالص خود ،با  O3پیوند کوواالنسی تشکیل میدهد .به بیان دیگر انرژی آزاد شده از تشکیل این کمپلکس در مرتبه
تشکیل پیوند کوواالنسی یا جذب شیمیایی است .انرژی جذب باال ،ناخواسته چالش فرایند واجذب را مطرح میکند و میتوان ساختار خالص
 C20را تبدیل به جاذبی نامناسب برای جذب اوزون تبدیل کند .هر چند با داپ ناخالصی های مورد نظر به ساختار  ،C20میزان این انرژی را
مثبت تر میکند ولی باز هم مرتبه آن از جذب فیزیکی باالتر است و این امر همچنان چالش فرایند بازیابی جاذب را برای استفاده های بعدی
باقی نگاه میدارد .وقتی به جدول  1باز میگردیم و مقادی ر پتانسیل شیمیایی اوزون را با دیگر ساختارهای  C20مقابسه میکنم اختالف زیاد بین
پتانسیل شیمیایی این ساختارها نمایان شده و این امر تشکیل پیوند کوواالنسی را توجیه میکند .در ادامه نحوه قرار گیری مولکولهای  H2Sو
 O3نسبت به حالتهای مختلف ساختار  C20و فاصله بین آنها بر حسب آنگستروم نشان داده شده است(شکل.)5

شکل -5نحوه قرارگیری مولکولهای  H2Sو  O3بعد نسبت به ساختارهای خالص و داپ شده  C20بعد از بهینه سازی

با وجود منفی تر شدن انرژی برهمکنش بعد از داپ عناصر مورد نظر ،ساختار داپ شده با  Nانرژی باندینک منفی بسیار ناچیزی در مقایسه با
سایر ترکیبات ناخالص  C20نشان میدهد هر چند این انرژی نسبت با ساختار خالص  C20بیشتراست .وقتی فاصله مولکولهای گاز  H2Sو O3
از ساختار  C19Nبا دو ساختار دیگر  C19Bو  C20مقایسه میشود ،این فاصله برای ساختار  C19Nبیشترین مقدار را دارد .از طرفی دیگر با
مراجعه به آنالیز ( MEPشکل 2و ) 3مشاهده میشودکه تنها در ساختار  C19Nاست که تمرکز بار منفی رو اتم داپ شده است .حتی این
تمرکز بار منفی در سمت دیگر مولکول و مقابل اتم نیتروژن دیده میشود .این در حالیست که در سایر ساختارهای ناخالص  C20بار مثبت روی
عناصر  Ni, Cr, Bو  Cuمتمرکز است .بنابراین تمرکز بار منفی رو اتم نیتروژن دلیل پایین بودن مقدار انرژی برهمکنش است.

نتیجهگیری
بررسی خواص گاز-سنسوری ساختار  C20نسبت به دو گاز  H2Sو  O3در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین با داپ عناصر
 Ni, Cr, N, Bو  Cuتالش شد تا این خاصیت بهبود پیدا کند .برای سوق به این هدف روش تئوری تابعیت چگالی از طریق نرم افزار گوسین
استفاده شد .تمام ساختارها ابتدا بهینه شده و بعد ،از آنالیز  NBOبرای تحلیل داده استفاده شد .نتایج داپ کردن نشان میدهد که با اضافه
کردن عناصر  Bو  Nتغییرات ساختاری محسوسی به دلیل هم تناوب بودن این عناصر با کربن در ساختار  C20حاصل نشد و تنها باعث افزایش
ناچیزی در میزان شکاف انرژی میشود .با داپ فلزات واسطه  Ni, Crو  Cuبه دلیل اختالف در تناوب این عناصر با اتم کربن و به تبع اختالف
در شعاع اتمی ،تغییرات زیادی در طول پیوندها میشود .همچنین به دلیل مشارکت اوربیتالهای اتمی  dعناصر واسطه در تابع موج  HOMOو
 LUMOموجب از یک سو و عدد اتمی باال عناصر واسطه در نهایت باعث میشود شکاف انرژی افزایش پیدا کند .آنالیز  MEPنشان میدهد که
تراکم بار مثبت در تمام موارد روی اتمهای داپ شونده میباشد ،البته در مورد اتم نیتروژن این امر اتفاق نمیافتد و بار منفی روی اتم نیتروژن
است .بعد از قرار دادن گازهای مورد مطالعه به عنوان جذب شونده روی ساختارهای مورد نظر و بهینه سازی ساختار مشخص شد که در حالت
خالص ساختار  C20نسبت به گاز  H2Sو  O3جاذب خوبی نیست ،زیرا میزان جذب  H2Sروی  C20بسیار ضعیف است .ولی جذب  O3روی
 C20بسیار قویست .به بیانی دیگر ،پیوند کوواالنسی تشکیل میشود و این امر چالش بازیابی جاذب را مطرح میکند .ولی داپ عناصر مذکور
تغییرات شگرفی در میزان انرژی برهمکنش ایجاد میکند .یعنی میزان انرژی جذب مولکول  H2Sافزایش داده و میزان جذب مولکول  O3را

 بودهN  در این میان یک استثنا وجود داشت و آن هم مورد داپ شده با.کاهش داده و تا حدودی میزان چالش بازیابی جاذب را کاهش میدهد
.که به دلیل تمرکز بار منفی روی اتم نیتروژن میباشد
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