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بتاولتائیک با مقایسه سلول  ایباتریهای هسته اندازهی کنندهمحدودیتها و عوامل تعیینبررسی 

 Pm
2
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3
/Si ای و کرویصفحه 

 

 (3)بختیاری،الهام– *(2)فتحی،حسن -(1)موسوی خوانساری،سیدمحسن 

 فیزیک ، گروه دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا...بروجردی

  ایدانشگاه تبریز  ، دانشکده فیزیک ، گروه فیزیک هسته

 ایفیزیک،گروه فیزیک هستهدانشگاه دامغان، دانشکده 

 چکيده:

ای و صفحه Pm-147ارتباط بین کمترین اندازه ممکن سلولهای بتاولتائیک براساس یک مدل تایید شده آزمایشگاهی، در این مقاله

-است.مقایسهعمر چشمه و چگالی مبدل بررسی شده ،اکتیویته ونیمهذرات بتا،چگالی اتمی،انرژی باتری نظیر توان ا پارامترهایب کروی

3.45ای بین کمترین حجم موردنیاز باتری جهت تحویل توان اسمی × که همه  ای و کرویبین باتریهای با ساختار صفحه  10−3

های با منبع مشابه در هردو باوجود اتالف ایم کهصورت گرفته و نشان داده دباشمی همشبیه  اناشجز شکل هندسیبه هاپارامترهای آن
ای متداول، سلول کروی در حجم های صفحهدر بتاولتائیک )بیشتر از نصف ذرات بتا(هدررفت جهتی بسیار باالعلت به ساختار،

 باشد.کوچکتری قادر به تحویل این توان می

 ای و کرویساختارهای صفحه-مقیاس وسیله-محدودیت در اندازه-147-:سلول بتاولتائیک پرومتیوم : کلمات کليدي

 : مقدمه

توان طرحهای مختلف این وسایل عاملی است که توسط آن می ترینای، اندازه شهودیدر مباحث مربوط به باتریهای هسته

کننده حداکثر ذخیره انرژی و توان تحویلی به ای اندازه چشمه سوختی، تعیین.در یک باتری هسته[1]را باهم مقایسه کرد

 چشمه،توانتعداد کل اتمهای رادیواکتیو موجود در حجم ،باشد. عواملی نظیر محتوای اسمی کوری چشمهمقاومت بار می

انرژی پرتوهای یونیزان و چگالی نیمه رسانا در باتریهایی که از نیمه رساناها استفاده  بیشینهکلی منتشرشده توسط چشمه، 

ای که از تیغه برای درک بهتر، به مطالعه موردی سلول بتاولتائیک صفحه ارتباط تنگاتنگی دارند. اندازه وسیله با کنندمی

𝑝کتیو بعنوان چشمه برروی یک دیود اکسید پرومتیوم رادیوا − 𝑛  اگرچه امکان [2]پردازیمبرد، میسیلیکونی بهره می .

ای، یک باتری و مقایسه با ساختار صفحه ندازهنوز نامشخص است، جهت تحلیل اساخت سلولهای با ساختار کروی ه

چشمه باشد.ای میاش شبیه سلول صفحهجز شکل هندسیکنیم که همه پارامترهای آن بهکروی فرضی را نیز بررسی می
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 با ضخامتهای مختلف های کرویشکل الیهبه pو n-رساناهای نوعای در مرکز قرار دارد ونیمهاین ساختار بصورت کره

 .اندآنرا دربرگرفته

 : روش کار

و  αدر این جدول،.[4-2] آورده شده است (1) در جدولباتری  یسیلیکونمبدل و  پرومتیومی متغیرهای مربوط به چشمه

𝛼0 ضرایب جذب در سیلیسیوم و خودجذبی،𝑤 ، حفره-متوسط انرژی برای تولید یک زوج الکترن  ،𝐻0 ، اکتیویته ویژه

در مبدل  را تمام انرژی اش که در آن ذره پرانرژی 𝐿 ،ای،توان فاصلهمی ، شکاف باندی سیلیسوم است.𝐸𝑔و  در ابتدای کار

 :شکل زیر نشان دادبا یک تابع توانی به دهداز دست می
𝐿~𝑎𝐸𝑚𝑎𝑥

𝑏                                                                                                                                                     (1)    
انرژی  بیشینههم 𝐸𝑚𝑎𝑥وع و انرژی ذره پرانرژی و ماده جاذب بستگی دارند، ثابتهایی هستند که به ن 𝑏 و 𝑎در این رابطه ،  

 ذره منتشرشده توسط اتم رادیواکتیو است.

 

های پرومتیوم مقادیر پارامترهای چشمه از برگه دادهپارامترهای چشمه اکسید پرومتیوم و سیلیکون.( 1جدول شماره )

 .[4-2]رادیوایزوتوپ استخراج شده است
Eav Emax α α0 ρ

PM
 t1

2

 w H0 Eg ρ
si
 

73keV 230keV 380cm-1 1300nm-1 6.6
g

cm3
 2.6yr 

 
3.67eV 

 678
Ci

g
 

1.2eV 

 
2.33( g cm3)⁄  

 

147 بتای ذرات توقف برد − 𝑃𝑚 کرد: محاسبه زیر یرابطه با توانمی را رسانانیمه ماده در 

𝐿(𝑐𝑚) =
0.412

𝜌
𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥

1.265−0.0954𝐿𝑛(𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥)     0.01 ≤ 𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥 ≤ 2.5𝑀𝑒𝑣                                (2)  

𝑔 چگالی ماده برحسب 𝜌 و 𝑀𝑒𝑉 برحسب  𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥در این رابطه، 

𝑐𝑚3 است. در مورد سلول صفحهای)شکل1(، حد 

 ، L ،و ضخامت توقفی ماده جاذب،FCS پایین اندازه چشمه انرژی رادیوایزوتوپی برابر مجموع اندازه محفظه سوخت،

 نشان میدهیم. برای سلول کروی)شکل 1(، این پارامتر برابر 𝑆𝑚𝑖𝑛= FCS +  Lاست. این مقدار را بهصورت رابطهی 

FCS + 2L .میباشد  FCS  تعیینکنندهی ذخیره انرژی بیشینه و بیشترین توان تحویلی چشمه است که به تعداد کل 

 ، بستگی دارد:𝑁0اتمهای سوخت موجود در حجم محفظه،

𝐹𝐶𝑆سلول صفحهای =
𝑃𝜏

𝐸𝑎𝑣𝑛𝑎𝑡𝐴
                                                                                                                             (3) 

𝐹𝐶𝑆سلول کروی  = 2 (
3𝑃𝜏

4𝜋𝐸𝑎𝑣𝑛𝑎𝑡
)

1
3

                                                                                                              (4) 
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=)𝑃 روابط، این در 3.7 × 1010 𝐶𝑖𝐸𝑎𝑣) توان N برحسب رادیواکتیو اتم W ،است 𝜏 رادیواکتیو اتم یک اصلی عمر زمان 

=)J ، 𝑛𝑎𝑡 برحسب بتا ذرات انرژی میانگین 𝐸𝑎𝑣است، ثانیه برحسب
𝑁0

𝑉
اتمبرحسب رادیوایزوتوپ اتمی چگالی ( 𝑐𝑚3⁄ 

 است. 𝑐𝑚2برحسب سلول سطح مساحت 𝐴 و

 

 
 ای)چپ(.صفحه و کروی)راست( ایهسته .باتریهای(1 ) شکل

 

 با: است برابر هرسلول اندازه حدپایین باال، توضیحات به باتوجه 

𝑆کمینه سلول صفحهای =[
𝑃𝜏

𝐸𝑎𝑣𝑛𝑎𝑡𝐴
+

0.412

𝜌
𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥

1.265−0.0954𝐿𝑛(𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥)]                                                           (5) 

𝑆2=سلول کمینه  کروی[(
3𝑃𝜏

4𝜋𝐸𝑎𝑣𝑛𝑎𝑡
)

1

3
+

0.412

𝜌
𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥

1.265−0.0954𝐿𝑛(𝐸𝛽,𝑚𝑎𝑥)]                                                                                                         (6)                  

 نتایج:

بدست آورد.مقادیر  را لول با متغیرهای چشمه و مبدل خاصتوان کمترین اندازه ممکن هر سمیباال روابط  با استفاده از

 نشان داده شده است. (3(و)2)کروی در جدول ای واین پارامترها برای باتری صفحه

 

 

 ای.صفحه سلول اندازه به مربوط  شده محاسبه پارامترهای .( 2)شماره جدول

 
𝐹𝐶𝑆 

(𝜇𝑚) 

𝐿 

(𝜇𝑚) 
 

𝑆𝑚𝑖𝑛(𝜇𝑚) 
 

𝑉چشمه(𝜇𝑚)3 

 

𝑉𝑚𝑖𝑛,چشمه+مبدل(𝜇𝑚)3 

12.09 224 236.09 3.45 × 109 6.73 × 1010 

 

 یکرو سلول اندازه به مربوط  شده محاسبه پارامترهای .(3) شماره جدول
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𝑉𝑚𝑖𝑛,چشمه+مبدل(𝜇𝑚)3 𝐴𝑚𝑖𝑛,چشمه+مبدل(𝜇𝑚)2 𝑉چشمه(𝜇𝑚)3 𝐴چشمه 

(𝜇𝑚2) 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛(𝜇𝑚) 𝐿 
(𝜇𝑚) 

 

𝐹𝐶𝑆 
(𝜇𝑚) 

6.55 × 109 1.69 × 107 3.45 × 109 
 

1.10
× 107 

 

2322.26 224 1874.26 

تواند درون حجم وسیله ای( و هم میتواند برروی مبدل قرارگیرد)چشمه صفحهذرات یونیزان هم میچشمه در بتاولتائیکها،

3.45د که کمترین حجم جهت تولید یک توانندهباال نشان می هایجاسازی شود)چشمه حجمی(.جدول ×  واتی 10−3

6.73ای برابربرای سلول صفحه ایباتری صفحه × 1010(𝜇𝑚)3 6.55و برای سلول کروی برابر × 109(𝜇𝑚)3 باشد. می 

 

 
 .عنوان تابعی از توان برای باتری کرویبه  𝐹𝐶𝑆و   𝑆𝑚𝑖𝑛 .(2) شکل

 

 
 کروی. باتری برای 𝐹𝐶𝑆 و  𝑆𝑚𝑖𝑛بر چشمه فعالیت .تأثیر(3)شکل
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 کروی. باتری برای 𝐹𝐶𝑆 و  𝑆𝑚𝑖𝑛بر چشمه در موجود سوخت هایاتم تعداد .تأثیر(4) شکل

 

 
 .مختلف)چپ( رساناهاینیمه برای و )راست(کروی باتری برای رسانانیمه چگالی از تابعی عنوانبه  𝐿 .(5)شکل
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 .رسانا)چپ(نیمه چگالی برحسب 𝑆𝑚𝑖𝑛 )راست(کروی باتری برای بتا ذرات انرژی بیشینه از تابعی عنوانبه 𝐿 .)6(شکل

 : بحث ونتيجه گيري 

ترین موضوعات در طراحی یک باتری اندازه کلی سلول و ارتباط آن با بقیه پارامترها است.این موضوع یکی از اساسی

های بسیار کوچک شود که بدانیم اصوال در مکانهای خاصی نیاز به وجود سلولی با اندازهوقتی بیشتر حائز اهمیت می

 6تا2هایدرشکل مبدل و مشخصات شیمیایی و فیزیکی آنها بر این اساس انتخاب شود.هست و لذا بایستی نوع چشمه و 

ارتباط بین محتوای اسمی کوری چشمه،تعداد کل اتمهای سوخت در حجم محفظه،توان کلی ایجاد شده توسط چشمه 

رود، است.همانطور که انتظار میشدهسلول کروی نشان داده اندازهرسانا با انرژی ذرات بتا و چگالی نیمه بیشینهرادیواکتیو،

ی چشمه و تعدا کل اتمهای سوخت با اندازه سلول وجود دارد.برای تولید توانهای بیشتر، به رابطه مستقیمی بین اکتیویته

ش کنند،اندازه باتری را افزایتری منتشر میهایی که ذرات پرانرژیهای بزرگتر نیازاست و استفاده از چشمهباتریهای با اندازه

شود اندازه موردنیاز برای مبدل و در نتیجه اندازه رساناهای با چگالی بیشتر موجب میدهد.از طرف دیگر،کاربرد نیمهمی

.ساختار هندسی سلولهای کروی رودتوجهی انرژی هدر میدار قابلای  مقدر باتریهای صفحه .کل سلول کاهش یابد

ای، دلیل این سلولها نسبت به سلولهای صفحهاین شوند و به مه وارد مبدل میباشد که تمام  ذرات یونیزان چشای میگونهبه

البته بایستی توجه نمود که هدررفت ناشی از خودجذبی یا ناشی توانایی تولید توانهای خاص در حجم کوچکتری را دارند.

  از سایر عوامل در هردونوع ساختار وجود دارد.

 :سپاسگزاري
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