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 :چکیده
در در ایننک رننغر راتتننیات نییننغت یکننیو در یننو دیننبد عننتنتآبیو   صنن  سیننباا  راینن  اکنننو صیننتغر  ا     ننغت ا آیی یتآننو  

صنیا   GEANT4صن  اینک میرنبر ا  رنن مبین  رنغر ب   هغ  فضنغیو منبرد صیرعنو  نیار هیفین  اعن  م یض رغصش پی ربا

عننغ   پغرامییهننغ  ا آیییآننو ایننک    نن    راتتننیات محغعنن   ارنننر ایننیی  یتییننبیتطاا در    نن  اعننی.غدب هنننب اعنن   هنن ت 
دهنن رن  ایجنغ  هننب اعن   یینغیا یکنغا منو SILVACOافنطار هغ در هغرهغ  مخینف پیربهغ  پی رنبیو یتنط ربعنر ینی  ا

صیاصننی مانننار  ا   نن  ا   85/1 در حننن د  2p/cm 12 10× 1/2 هننغ  فننی د  رننغیو صننغ افننطایش هننغرو پی رننبانییننغا یکنن
 رعن مو nA/µm 2/96رغصش افطایش پتنا ریدب   ص  حن د  

 GEANT4 رغصش پی ربیو  ،SILVACO   دیبد عتنتآبیو نییغا یکیو کلمات کلیدی:
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sputtering of protons using carrier lifetime changes 
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Abstract: 
In this work, the leakage current variation of a silicon diode, as the basic element of many electronic 

components, has been investigated in the exposure of space protons. For this purpose, the GEANT4 

Monte Carlo code has been used to calculate the non-ionizing energy loss in the device. The simulation 

of electrical parameters for irradiation of different proton fluxes has been also done by SILVACO 

software. The results show that the leakage current increases up to about 96.2 nA/μm by the increase in 

the proton flux up to 2.1×1012 p/cm2, which is about 1.85 times in comparison to its amount before 

irradiation, 
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 :. مقدمه1

در هنننای  نییننغا ا آیییآننو  هننغ هیننیین رنن  صننن ت  س نآیدهننغا هننغد رننییک عننغ یغر یت نن دیبدهننغ عننغدب

رنباا صن  منبارد  ینی هنغ   فضنغپت غهغ منوهنغ در منغهباربرغرصیدهغ  فیا اینو دارینن  ا  ن نن  رغرصیدهنغ  م  نب   ا

 اهغرب ی بد:
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  اکنح   یغی  مغیین ر نی    یغیac  ص    یغیDC 

 می ع   یغی ثغص  در منارهغ  ربرغب 

 هتی  دمغاینا ب 

 ح.غظ  در صیاصی   یغی 

 نننبد عنن بح صننغو  پیربهننغ  یننبیتطاا صی ننبرد ریینننب صنن  ریییننیغ  عننتنتآبیو ایننک عننغ یغرهغ در فضننغ   صغسنن  

رنی هنغ  پنغیتکهنغ صن  ینبر  رب   اینیی   ا صینیرو دارینن  در اینیی هبد  اینک ایننرریشهغیو در  یهغ موصی   یاص

هنبد  اینک یبیتطاعنتبا ص نبر  آ  منوهنغ  عنتنتآبا در هنرنی  ا  اینیی   رب کنیر یبیتطاعنتبا ارن  ی   صطرگ

هننغ  عننتنتآبا م آننک اعنن  صغسنن  نغصجننغیو ارنن  )1NIEL(پننریی اعنن   ارنننر ایننیی  یتییننبیتطاا رغمنن  صیهکنن 

ننغ جن.ن  فییآن و هنبد   صن  ار نو رن  صن  د تن  یکنتک   ینو رهنوا  نغ   بد در ه آ    رب تنن ینو ارن  صنتک

صن  ایننا ب رنغفو صنطرگ  PKAهنبد  اهنی اینیی  ه.ین  منو  2PKAرغصش ا  نغ   بد در هن آ  نغصجنغ هننب اعن  

هنغ رب تنن هنبد    صکنغر  ا  یانصهنغ  عنتنتآبا دیرنی  ا  نغیرنغب  نبد در هن آ  منوصغهن  صغس  نغصجغیو ارن 

رنییک اثنیات میارنط   ا  مهن ]1[هنبیننینن اینیی  در صغینن م یبسن  منوهنغ عن ت رب تنن عن بح نرین  ایک یاصمو

ح.نیب در عن   -هنغ  ا آینی اصنی  نباا ا آیییآنو دینبد عنتنتآبیو رب تنن حیاررنو ن.ن  یاص یغهو ا  رنغصش

  ]2[صغهنهغ  صغر مویطدیو صغین متغیو  افطایش نییغا یکیو  راتتی   یغی رخنت    رغهش س ی حغم 

یو صنیا  رین  د ن  صتکنیی ر و رجیصنو  ا   یجنغ رن    منغیش س ننو هطیین   ینغد  داهنی     منغیو  نبوسنو

  رننینتک ا   یجننغ ننبیو ی ننبد  ه  رنباا در  مننغا   هطیین  کننیف عنغ   مننویا یتننغ  دارینن  صننغ اعنی.غدب ا  هنن ت انن

غس فضنغیو ا  یغهنو ا  صی بردهنغ صخنغ ی  منغا صینتغر ربرنغب   ماتنهنغ  یا ن هتنی  یانصمکغهنات رجیصو هآ 

ک عننغ      نن  صننیا  در هتننی  یاننص   هنن تعننغ   هننآ رایی ننغ یتننیم آک اعنن   مننن  (ps,nmصینتغر ربکننو ج

  ]3[هتی  یاص   س نآید عغ یغرهغ  رغصش دینب ضی ر  اع هغ  پت تنب هآ مآغیتط 

نب اعننی.غدب هنن OMEREهننغ  فضننغیو ا  یننی  افننطار در ایننک رننغر صنن  میرننبر صنعنن    ردا  تننف هننغر پی رننبا

تنط یهنغ  مخیننف اینک رنغصش پی رنبیو اع   راتتنیات نیینغا یکنیو در ینو دینبد عنتنتآبیو در م نیض هنغرو

صننیا   GEANT4صنعنن    ردب هنننب اعنن   ه  یننتک رننن مبینن  رننغر ب   SILVACOربعننر یننی  افننطار 

 محغع   ارنر اییی  یتییبیتطاا ص  رغر هیفی  هنب اع  
 

                                                 
1Non Ionizing Energy Loss  

2Primary Knock on Atom  



 

3 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 :روش کار. 2

صغهن    ع  ص ن را دارا مو عغ      غت ا آیییآو در د یو صییغم  رغمپتبری  اع  ر  ربایغیو ه ت  SILVACOافطار یی 

رباا  باا ا آیییآو میر ر صغ عغ یغر فتطیآو   هیایر صغیغس م تک را صغ م غدوت صیهیفی  ا   بایتک عغ  موصغ ایک ه ت 

  در اییجغ یتط ص  میربر صیرعو راتتیات پغرامییهغ  ا آیییآو یو دیبد عتنتآبیو در یو متناا ]4[صتیو ی بدمغریب  پتش

   2mμ 160×285صغ اص غد ع   ما  و  pا  ایک یی  افطار اعی.غدب هنب اع   من  یو دیبد عتنتآبیو یبر  پی ربیو

ص   ا اس غ  هنب اع   عغ یغر هینعو دیبد عتنتآبیو  V 600-0هبد ر  هیایر صغیغس ر ییف مو  1×1 120د پتیگ صبر

   ردب هنب اع   1عغ   هنب در هآ  ه ت  pیبر 
 

 
 SILVACOافطار عغ   هنب ربعر یی ه ت  pو عغ یغر دیبد عتنتآبیو یبر 1هآ  ج

 

رنی اعن  هنغ ا  اینیی   عنیغی  نغصجنغیو صنتش رارنو رن  اینیی   ا NIELهغ  پیربیو در عنتنتآبا یغهنو ا   عتت

هنبد کیارن  اینک  رات صغسن   نی   ارن  عنتنتآبا ا  نغیرنغب  نبد در هن آ    رب تنن و ایجغد منوeV 20جحن د 

هنبین  یاننص هنغ  ایجننغد هننب در هنن آ  عنتنتآبیو عنن ت راتتنی صی ننو  نباا ا آیییآننو    نن  مننو PKAینو 

 هبین عتنتآبیو مو

صغهننن  ا مننو یآننو ا  مه یننییک پغرامییهننغ  ا آیییآننو رغثتیهننرار در  ی نننو یننو دیننبد عننتنتآبیو  نییننغا یکننیو

رنن  صننغ صبنننبد  منننا میارننط صغ ریرتننت صننغ عنن بح ننیننن ایننیی  در صغیننن م یبسنن  یغهننو ا   رات فننی د   افننطایش 

عننغ   هننبد  ایننک فی ییننن در هنن ت هننغ  صننغر مننوافننطایش در رب تننن هیمننغیو حغمنن  ریننن  صیننغصیایک صغسنن پتنننا مننو

در  SRHصغ ریرتننت هیمننغیو -ب تنننهننبد رنن  رننی  رهننغ  ا نتنن  ر ییننف مننوصیحیننت ریننحت   ننب  س ننی حغمنن 
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هننغ  ا نتنن  صننغ هننغر  رب س ننی حغمنن    راتتننیات  ننب ]5[ی غینننهننغ  صننغر را رییننی  مننوم ننغدوت پتبعننیرو حغمنن 

 .]6[هبدو ربکتف مو1  در عتنتآبا   رح  هیایر ر غد و صیبرت راص   جφفی د   

1

𝜏𝑟 
τ K+  

1

𝜏𝑟0 
=   

φ                                                                                                                                        (1) 

ثغصن   عنتت  نب  س نی اعن   ثغصن   τKصغهنین   س نی حغمن    ن    پن  ا  رنغصش منوص  ریرتت  نب  0rτ   rτر  

هنغ  فتطیآنو صنتک  رات فنی د    میصنب  صن  ایننرریشهنی نطیتنغت ا نسنغت پنیننب  عتت  نب  س نی ربکنتف

 هغد  اع   مغدب یت  

دهینننب  فننیض یننو ریغعننت   ننو میننیا  ا  یننبر  رب فننی د  صننتک ثغصنن  هننغ  رجیصننو یکننغاصیننتغر  ا  صیرعننو

رنباا ا  اینک مغهتن  صنیا  رخ نتک   صینغصیایک منو]7[صغهنن عتت  نب  س نی   ارننر اینیی  یتنی ینبیتطاا  رب منو

   عننتت صننیا  یننو  رب جدر یننو ایننیی  مکننخصو ا  ماننغدیی ایننک  عننتت صننیا  ر ننغمو  رات دیرننی  دا ثغصنن

صغهنین  ا  راص ن  منو هنغ  هتیافینغدب در فضنغاعی.غدب رید  صنغ ربنن  صن  اییآن  ینبر  رب فنی د  در اینک رنغر پی رنبا

 و صیا  صنع    ردا ثغص   عتت  ب  س ی ایک پیربدهو اعی.غدب هنب اع  2ج
-/ NIEL p= NIEL n/ K pK

                                                         
n                                                                          (2) 

 10-7در عننتنتآبا در حننن د nNIEL  gr/2keVcm 04/2صننغ در یرننی هننیفیک  MeV 1صننیا  یننبری ا  nKمانننار 

s/2cm  صیننغصیایک در اییجننغ یتننغ  صنن  محغعنن   ]7[اعنن صنعنن   منننب  pNIEL میرننبر هننغ  فضننغیو صنن صننیا  پی رننبا

-هننغ  اکننو در ایننک  متینن   اعننی.غدب ا  مننن صنعن    ردا ثغصنن   عننتت دیننبد عنتنتآبیو اعنن   یآننو ا  رهتغفنن 

صغهنن  در اینک رنغر ا  رنن مبین  ا   رات فنی د  صنغ منباد منوهنغ  هینی هغ  رئبریآنغ  صنیا  محغعن   ایننرریش

ربعن   یغفین    هنغم   ++Cیبیینو اعنی.غدب هننب اعن   اینک رنن صنغ  صنغا صییغمن  GEANT4رغر ب  ریاصید  رات 

  ]8[صغهنهغ   عت و ا  اییی  موهغ در صغ بهغ  می.غ رو صیا  محغع   اینرریشمن 

اعنی.غدب رنید  اینک  OMEREافنطار رنباا ا  ینی هنغ  فضنغیو یتنط منورنبا ص  میربر صنع    ردا  تف هنغرو پی

  ]9[صغهنهغ موهغ   اعغ   محتر فضغ ص   حغظ هغر  رات مخینف     اییی افطار  غدر ص  ه ت یی 
 

 :نتایج. 3

 2عغ   هنب صی حیت صغیغس م آبس اس غ  هنب     ا  پیربدهو در هآ  راتتیات نییغا یکیو دیبد عتنتآبیو ه ت 

    صغ  90هبد ر  نییغا یکیو صغ افطایش صغیغس  افطایش یغفی    در ماغدیی صغوری ا  هنب اع   منحر  مویکغا دادب 

رفیغر  صغهن در هی متآی میی ا       مو nA 52مغینب اع   ایک مانار نییغا یکیو در حن د  رایی غ ثغص  صغ و 6/4د    %
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مکغص  صغ ییغیا صنع   منب ا  رغرهغ  پژ هکو دیری صی ر   یو دیبد   هنب عغ   ت     ه رت.و راتتیات نییغا یکیو 

  ]10[صغهنعتنتآبیو مو

 
 

 
   یغی دیبد ی بی      ا  رغصش-و میحیو نییغا2هآ  ج

 

   GCRهغ  دا  افیغدب  پی رباهغ  ص  متک ر  هغم  پی ربا LEOهغ  مبنبد در منار رب یع اییی  هغرو پی ربا

 یکغا دادب هنب اع   3صنع   منب   در هآ   OMEREافطار  برهتن  اع  صغ اعی.غدب ا  یی هغ  پی ربا

هآ   ع   منب 4ه غیربی  ر  در  ع   ارنر اییی  یتی یبیتطاا  تف پی ربیو صن هنب ا کغا دادب  یغس  ی در حج  ح

هغ  رکیغا   یغرکیغا در رن پیارینهوا  صیا  هغ  هیی هغ  فتطیآو اینرریشدیبد عتنتآبیو صغ در یری هیفیک من 

 در یری هیفی  هنب اع   eV 21  محغع   هنب اع   اییی   عیغی  نغصجغیو در عتنتآبا  Geant4مبی  رغر ب  

  میجی ص  4هغ  فضغیو در عتنتآبا صغ اعی.غدب ا  ماغدیی در هآ  رغصش پی ربا NIELو  محغع   2صیغصیایک م غصق راص   ج

 مو هبد  s2cm  5-10×88/5-1  مانارص kpثغص   عتت 
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 LEOهغ  هتی افیغدب مبنبد در منار رب یع اییی  هغر پی ربا و3هآ ج
 

 
 هغ  فضغیو در عغ یغر عتنتآبیومحغع   هنب یغهو ا  رغصش پی ربا NIELو رب یع 4هآ  ج

 

کی ش مبرد یری   صغ  ب  منت  صغ  یار هیفیک ایک دیبد عنننتنتآبیو در عنننغ یغر    غت ا آیی یتآو مغهبارب در منار

هتید  مو 1210رغ  2cm/p 1110ا  میر    هغعننغ و در م یض هننغرو پی ربا 12هغ  مخینف ج ا  یو عننغ  رغ مغمبری 

رباا راتتیات نییغا یکننیو ایک      در ایک هننغرهغ را صنعنن    رد  هغ موصیغصیایک صغ صیرعننو راتتیات  ب  س ی حغم 

هغر هغماغدیی  ب  س ی حغم  ع   ایک رغهش در  ب  1هغ در نن   جهغ  پیربیو مخینف ا  پی ربادر  هنب ا و   ردب 

هغر پی رباس ی حغم  کغا ا  افطایش پنینب صغ ریرتت در اثی  عتت پیربیو در عغ یغر      هغ صغ افطایش  هغ  فی د   ی

کیو صی حیت   یغی رغرن در هآ  عتنتآبیو رح  رغصش دارد  هغر فی د   5 راتتیات نییغا ی   راتتیات  ا صی حیت 

 این رع  هنب 6در هآ  
 

رتنبمیی  ا  ع    617در فغکن    LEOهغ  فضغیو منار ربا هغ صی حیت راتتیات هغر پیس ی حغم و  ب 1نن   ج

  متک 

 طول عمر(s) شار)2p/cm( طول ماموریت )سال(

1 1110×1.83 8-10×4.81 

3 1110×5.24 8-10×2.45 

6 1210×1.02 8-10×1.43 

9 1210×1.56 9-10×9.83 

10 1210×1.74 9-10×8.9 

11 1210×1.92 9-10×8.14 

12 1210×2.10 9-10×7.49 
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 و راتتیات نییغا  ین صی حیت   یغی رغرن صیا  هغرهغ  می.غ ت در  ب  ف غ ت  صتکتی   برهتن 5جهآ  

 

 
 در  ب  ف غ ت  صتکتی   برهتن  می.غ ت در   یغیهغ  فی د  هغر پی رباو راتتیات نییغا  ین صی حیت 6جهآ  

 

 گیری:بحث و نتیجه. 4

ع ت صی برد  رات صغردار ص  ار  عتنتآبا   ارنر اییی  یتییبیتطاا ایک  رات  عتنتآبا ا  نغیرغب هغ    ی   ار  

راتتی صی و  باا ا آیییآو هغ  ایجغد هنب در ه آ  عتنتآبیو ع ت هبد  یاصمو PKA بد در ه آ    رب تن یو 

 یتترا غرکد را      ومغری عآبپ  پغرامییهغ   اییی هغر در هغ ا  اییی ریا  ص  صیی  هغیاصهبین       عتنتآبیو مو

   نترب  میارط ص یباا   ر اییی هغر میرط ص  وییطد عننن بح هغیو صغصغ افطایش هنننغر رغصش فی د  رب تن یاص  رینوم

 ا    هننننب خی تصیایر یاص ریا  ص   تظیف  یو ا  ربایینوم هغا آیی ا  یغصن  افطایش موریینوم س   حغم  تتصغ ریر
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ص   وییطد  اییی  ریا هغ   تد  کت  ص  ه صی د  یهنا صغین ص   تمیننیا هرار ا  ریراح  غرتصینن وحیارر محیک صغ نغ ا

  هبینوم رغصش ا  پ  ویکی غاینی شیافطا ع ت   ریدب   اد صغر حغم   هغن.  نترب   میرط هغر اییی

هغ  پی ربیو هغ  می.غ ت رغصشدر م یض هغرو pییغیا صنع   منب ا  محغع   نییغا یکیو یو دیبد عتنتآبیو یبر 

در حن د  2p/cm  12 10× 1/2هغ  فی د  رغ دهن ر  نییغا یکننیو صغ افطایش هننغر پی ربادر منار م.ی ض یکننغا مو

هغ  رعنننن  افطایش هنننغر پی ربامو   nA/µm 2/96رین   ص  حن د صیاصی مانار  ا     ا  رغصش افطایش پتنا مو 85/1

دهینب افطایش پنینب صغ ریرتت در اثی  عننتت پیربیو در هغ ه یاب اعنن  ر  یکننغافی د  صغ رغهش در  ب  س ی حغم 

عی.غدب ا   هآغرعغ هغ  عتنتآبیو در م یض رغصشصغهن  صیغعغ یغر      عتنتآبیو رح  رغصش مو هغ  فضغیو صیایک ا

یتط ص  میربر  صتکنیی محغعن غت  در ه تک راعنیغ مو ربااصغهنن  هغ مویتغ مین اکننحغرو در  ی نو  غص  مکنغهنب  ا

    ناد ر    اثی رو ر هغ  پیربیو رغثتیهرار در س نآید کننحت  ایک    غت مغیین د  یبیتطااصیرعننو دیری  عننتت

عی.غدب ا  ایک ر و ه ت  ایجغ  داد   ه  یتک رغثتی دیری پیربهغ صغ ا کح  ییغیا  ع   عغ   صغ ایجغ  ا  ی  و   ص   ری ا

هن  را در مبرد رغصشهغ  رجیصو  غص  اسی غرعیجو موری  ضغیو ر   غصنت  ری صغ هغ  هغ  رجیصو   دعییعوهغ  ف

صتیو راتتیات پغرامییهغ  رغثتیهرار در س نآید      عننغ   م ی ی در پتشهنن ت  صیننتغر محن د  دارین  اعننی.غدب ا  اصطار

  صیتغر رغرصید    م.تن  باهن صبد     
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