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 بتاولتائیک هایمیکروباتری سازیویکردی نو جهت افزایش دقت شبیه ر

 MCNPX-SILVACOبا استفاده از کد ترکیبی 
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 چکیده:
ناشی انرژی  انباشتتوزیع  MCNPX1، ابتدا با استفاده از کد بتاولتائیکپارامترهای باتری محاسبه بهبود دقت  به منظوره، مقالدر این 

پارامتر ) 2با بهره بردن از یکی از قابلیت های کد سیلواکوسپس  ،شبیه سازی هادی سیلیکوننیمه داخل 63-از طیف بتای چشمه نیکل
F.RADIATE  دستورBEAMدر محیط  3(، تابع مترجم++C  باتری مبتنی برهای الکتریکی مشخصهتعریف ودرانتها جهت محاسبه 

 هادیو نیمهmCi 100اکتیویته  با چشمه بتا ذره 810 یبراات محاسب .، از کد سیلواکو استفاده شده استMCNPXان مکوابسته به  نتایج

، nA 8/596 ،mV 268ه که مقادیرانجام شد  cm1610 ×16/3 =dN-3 و cm 1910×1 =aN-3های وغلظت ناخالصی2cm 1سطح مقطع به

nW 47/110 % به دست آمد. بازدهیو  یخروج توانکوتاه، ولتاژ مدار باز،  اتصال انیجر به ترتیب برای 5/46و 

 .  ن، سیلیکو63-، نیکلMCNPX-SILVACOکد ترکیبی باتری بتاولتائیک، میکرو  :مات کلیدیکل
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Abstract: 
In this study, to improve the accuracy of beta-voltaic battery parameters calculation, at first we simulated the energy 

deposition distribution of beta particles source due to 63Ni inside Si as a semiconductor using the Monte Carlo N-

Particle code (MCNPX). Then we obtained the device electric parameters using ATLAS-SILVACO based on the 

location-dependent of MCNPX results. In this regard, we have used the F.RADIATE parameter of BEAM statement 

                                                 
1code Particle-Monte Carlo N  

2SILVACO-ATLAS  
3Interpreter function-ATLAS C  
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to define our ATLAS C-Interpreter function. We did our calculation for 100 mCi for the activity of radioisotope 63Ni, 

Na=1×1019 cm-3 and Nd=3.16×1016 cm-3 as a doping concentration. Then we obtained the short-circuit current, open-

circuit voltage, output power, and efficiency equal to 596.8 nA, 268 mV, 110.47 nW, and 5.46 %, respectively. 

 

Keywords: Beta-voltaic micro battery, Monte Carlo & Silvaco Hybrid Simulation, 63Ni, Silicon. 

 

 

 مقدمه:

تاکنون را برای اولین بار گزارش کرد، ولتائیک -الکترون اثر 4نبرگرزمانی که ا، 1950 در دهه ولتائیکاثر بتا پیدایشاز زمان 

های ست. ویژگیاهایی بوده دارای فراز و نشیباین ایده،  مبتنی بر هایمیکروباتری /روند تکامل و توسعه فناوری نانو

های اخیر در سال .قرار داده استتوان کمانرژی منابع ها برای تامین بهترین گزینه زمره آنرا در ئیک،بتاولتاتری باخاص 

های شیمیایی جدید، تامین خورشیدی، باتریهای مانند سلول یهای مختلفزمینه گزینهاین همراه با پیشرفت تکنولوژی در

منحصر های ویژگیبه دلیل داشتن ئیک بتاولتا هایاما میکروباتری .ارائه شده است 5ارتعاش مولدهای[ و 1کننده مایکروویو]

 عدم نیاز به برخی از رادیوایزوتوپها،طوالنی نیمه عمر باال ناشی از ن شامل چگالی انرژی باال، طول عمر شابه فرد

)فشرده سازی(، عدم تاثیرپذیری قابل توجه از عوامل محیطی و ... در مقیاس کوچک ، امکان ساختسوختسازی ذخیره

 از یکی عنوان به آنرا سازیفشرده امکان .[2]مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران در چند دهه گذشته بوده است

 صنعتی، پزشکی، زیست مانند خاص کاربردهای نانو و میکرو برایهای منابع تامین کننده توان در سطح گزینه بهترین

 6الکترومکانیکی میکرو های سیستم قبیل از جدید هایفنآوری برخی براین، عالوه .است مطرح ساخته تجاری حتی و نظامی

)MEMS( 7اشیاء اینترنت و )IOT( انرژی کننده تامین نوع این مورد در بررسی و تحقیق برای انگیزه یا دلیل مهمترین 

 در انباشت آن برتوزیع طیف انرژی بتای منابع که دادند مطالعات نشان اگرچه برخی گذشته، هایدهه طول در .باشندمی

 و میانگین روی بر صرفا نظری مطالعات ، لیکن بیشتر]3[گذاردمی تأثیر باتری عملکرد و طراحی بر بنابراین و جاذب

 است. شده محاسبه عملکرد باتری متمرکزجهت  این ذرات انرژی حداکثر

با افزایش دقت محاسبات و بدست آوردن چگونگی توزیع واقعی انباشت  که است رویکردی ارائه مقاله این از هدف 

هادی میکروباتری بتاولتائیک مشخص میکند، را درون نیمه 8حفره -انرژی که میزان تولید وابسته به مکان زوج الکترون

                                                 
4Ehrenberg  
5Vibration generator  
6ystems (MEMS)s mechanicallectroe-icrom  

7internet of things (IOT)  
8(EHPs) pairs hole-lectrone  
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لذا در ابتدا با مرور اجمالی روشهای تحلیلی،  .داد افزایش را هابتوان با بهینه سازی طراحی، بازدهی این نوع میکروباتری

 زیساشبیه برایکه  MCNPX-SILVACOعوامل موثر بر بازدهی باتری بررسی شده سپس با معرفی کد ترکیبی 

 و هادینیمه درون بتا ناشی از ترابرد ذرات حفره-زوج الکترون اصلی سلول بتاولتائیک)محاسبه بخش دو فرآیندهای

 باتری( استفاده شده، نتایج حاصل با نتایج یک نمونه تحلیلی قبلی مقایسه میگردد. الکتریکی هایمشخصه

 روش کار: 

این نوع ساختار  لتائیک وبراساس مفهوم اثر بتاو. دهدنشان میئیک را اتری بتاولتا، نمایی ساده از سطح مقطع یک ب1شکل

 : عبارتسه حاصلضرب کل برابر است با  بازدهیمیکروباتری، 

 (1)                                                                                                   ƞ𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 = ƞ𝛽 ∗ ƞ𝐶 ∗ ƞ𝑆  

 .ممکن، هر یک از آنها باید حداکثر باشد بازدهیبه حداکثر دستیابی واضح است که برای 

 
 .( یک نمای ساده از سطح مقطع میکروباتری بتاولتائیک1) شکل

 

 .هادی هدایت می شودنیمهبه سمت است که  در چشمه تولید شدهبتا  کسری از تمام، )βɳ(9چشمه بتا یبازده

(2        )                                                                                                                              Ƞ𝛽 =
𝑁𝛽

𝑁0
  

                                                 
9 )β(Ƞ beta source efficiency 
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یند آبا توجه به فرند. البته گذاراثر می بازدهی چشمههستند که بر  عواملی، چشمهو ضخامت  خود جذبی، ویژهفعالیت 

نتخاب ا . از سوی دیگر]4[توسط رادیوایزوتوپ مربوطه، مقدار فعالیت ظاهری کمتر از فعالیت واقعی استخود جذبی 

یمنی، امانند  یعواملباشد تحت تاثیر باتری مییکی از بخشهای مهم طراحی چشمه که  رادیوایزوتوپ مناسب به عنوان

بازدهی افزایش با هدف را بتایی  چشمهه نمیتوان هر به این معنی ک .... محدود میگردد ثرات آسیب تابش وانیمه عمر، 

و عدم نفوذ در الیه بیرونی  هادیدر نیمه 10مشکل آسیب تابشیهایش)ویژگیبه دلیل  63-نیکل .نمودانتخاب میکروباتری 

( 2همانطور که در شکل) .است چشمه بتا مطرح بودهها برای گزینهبه عنوان یکی از بهترین و ... ( همواره [ 5پوست انسان]

تابش های گسسته که در گروه انرژی)ای آلفا هبرخالف چشمه های بتا وتابش کنندهمانند دیگر  63-نشان داده شده، نیکل

 . ]3[دباشمی keV 7/66 حداکثر مقدارتا از صفر  پیوستهتوزیع انرژی مینمایند(، دارای یک 

 
 .]6[63-طیف انرژی رادیوایزوتوپ نیکل (2) شکل

حداکثر بازده احتمالی که میتوان با یک شود. میشامل هادی را هر دو بخش چشمه و نیمه ،)CȠ(11شدگیجفت یبازده

 :]7[عبارتست ازاص بدست آورد، چشمه بتا خهادی داده شده همراه یک نیمه

(3                                                                                                                       )ƞ𝑐 =
𝐽𝑠𝑐

𝐽𝑚𝑎𝑥
⁄ 

 .ندباشمی ممکنکوتاه و حداکثر جریان جریان اتصال  به ترتیب maxJ و scJ در آن که

 maxJ  از: ستعبارتحداکثر جریان ممکن 

(4                                                                                                                 )𝐽𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑁𝛽(𝐸𝛽 ɛ⁄ ) 

                                                 
10the radiation damage problem  
11 Coupling efficiency  
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برای تولید  الزممتوسط مقدار انرژی  .است بتابه ترتیب شار و متوسط انرژی ذرات  βEو  βN، شار الکترون q که در آن

 :]8[آیدباشد از رابطه تجربی زیر بدست میمی هادینیمه 12شکاف انرژیتابعی از که  (εحفره )-الکترونزوج یک 

(5                                                                                                                     )ɛ = 2.8𝐸𝑔 + 0.5 

gE (eV 64/3 برای Si ]9[،)  باشدرسانش می دبانبه  باند ظرفیتمقدار انرژی مورد نیاز برای انتقال الکترونها از . 

 :]7[عبارتست از ،)sɳ(13هادینیمه یبازده

(6                                                                                                            )ƞ𝑆 = [
𝑉𝑜𝑐𝐹𝐹

ɛ
] ∗

100 % 

، فاکتور پرکنندگی (ocV) تابعی از ولتاژ مدار باز )SȠ(هادینیمه یبازده ( نشان می دهند،6( و )5همانطور که معادالت )

(FF) باشد.می هادینیمه و شکاف انرژی 

 خواهیم داشت: βE0=qNinPو  FFocVsc=JmaxPمعادالت با توجه به 

(7                                                                                                      )ƞ𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛
) ∗ 100 %  

ن به عنواحفره  -زوج الکترون "جمع آوری"و  "تولید" هاییندآبه فرباید ، maxPدر نتیجه  و scJ افزایشجهت بنابراین 

 .توجه شود بتاوری سلول عامل مهم برای افزایش بهرهدو 

 MCNPX-SILVACOکد ترکیبی  (1

به منظور افزایش ، های مبتنی بر اثر بتاولتائیکمیکروباتری وریبهره مفهوم، ساختار و عوامل موثر بربر اساس در این مقاله 

این نوع سازی طراحی بهینهو به تبع آن پارامترهای الکتریکی دقت و هرچه به واقعیت نزدیکتر شدن نتایج محاسبات 

 .ی معرفی شده استکاربردبه عنوان یک روش  یترکیبسازی شبیه رویکردیک ها، میکروباتری

 )بخش چشمه( MCNPXکد     1.1

 [،10های مختلف طیف انرژی]متوسط برای بخشدار به جای مقدار متوسط یا حتی چندین مق طیفتمام با استفاده از  ابتدا

توسط کد  هادی سیلیکون(نیمهمسئله ) n-pپیوند  14قسمت 5000، درون 63-توزیع فضایی انباشت انرژی ناشی از نیکل

MCNPX  .2مقطع سطح به ابعاد  هادینیمهبدست آمده استcm 1 و ضخامتm50 μ 10و  50، 10به ترتیب به   غلظت 

اکتیویته چشمه  .در نظر گرفته شده است باتریبه عنوان عمق  Y ختصاتبندی و متقسیم Z و  X ،Y در مختصاتقسمت 

mCi 100 ذره )حداکثر توانمندی کد( انجام شده است. 810سازی برای و شبیه 

                                                 
12andgapB  
13)s(Ƞ efficiency semiconductor  
14 Segment  
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 )بخش مترجم( ++Cبرنامه     1.2

برای ها به عنوان یک فایل کتابخانه ، این دادهقسمتلید شده در هر حفره های تو-محاسبه مقدار زوج الکترونپس از 

باشد، جهت استفاده از سازی این کد برمبنای تابش فوتونی میبه دلیل اینکه شبیه .ذخیره می شودسیلواکو  استفاده کد

های کد سیلواکو ، تابع مترجم جدیدی با بهره بردن از یکی از قابلیتمبتنی بر تابش الکترونی است(که های مذکور)داده

وابسته توزیع  در محاسبات از به این ترتیب .تعریف میگردد ++Cدر محیط  (،BEAMدستور  F.RADIATEپارامتر )

 .شودمیاستفاده  p-nپیوند کل به مکان اندرکنش ذرات بتا در هر قسمت، بجای 

 هادی()بخش نیمه SILVACOکد     1.3

های میکروالکترونیک دستگاهسازی برای شبیهها افزارنرمو قدرتمندترین یکی از جدید سیلواکو درحال حاضر  سازشبیه

آنرا رفتار نسل بعدی تر بینی قابل اطمینانپیشقطعه و به تبع آن فرایندهای فیزیکی در تر مکان درک عمیقامی باشد که 

ساز جهت محاسبه پارامترهای ق از این شبیهوفبا توجه به مزایای ذکر شده برای کاربر فراهم میکند، لذا در این مطالعه 

 هایغلظت ناخالصی .، استفاده شده استMCNPXحاصله وابسته به مکان  براساس نتایجباتری الکتریکی 

 3-cm 1910×1 =aN 3 و-cm 1610 ×16/3 =dN .در نظر گرفته شده است 

 نتایج:

به جای انرژی  63-ی بتای نیکلانرژواقعی  طیف در نظر گرفتنشود، دیده می ( )الف( و)ب(3ل )همانطور که در شک

 .ارددهمچنین بر پارامترهای باتری  و هادینیمهتولید شده در  حفره-زوج الکترون تأثیر قابل توجهی بر توزیع متوسط،

 م. های قبلی را نداریها و انحرافات روشبنابراین، ما برخی از محدودیت

 
 )ب( طیف انرژی                               )الف( انرژی متوسط                                       

 .2cm 1هادی به سطح مقطع در نیمه mCi 100با فعالیت  63-( نمودار عمق نفوذ ذرات بتای نیکل3کل )ش
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از حاصل تولید شده در حجم باتری فره ح -کان زوج الکترونتوزیع وابسته به م( )الف( و )ب( به ترتیب 4) در شکل

 .شان داده شده استن 63-و طیف انرژی نیکلkeV 1/17 ، با درنظر گرفتن متوسط انرژیMCNPX سازیشبیه

ه با است ک محاسبه شده 39و  5ذرات بتا به ترتیب انرژی طیف ، حداکثر عمق نفوذ، برای متوسط و سازیشبیهدر این 

 قابل قبولی دارد.وافق ت ،)CSDA(15بینی شده از تئوریپیش ]µm 40 ]3 ردامق

 
 

 طیف انرژی ب()                                                   keV 1/17)الف( انرژی متوسط                 

 .63-ذرات بتای نیکلهادی توسط شده در نیمهفره تولیدح -توزیع وابسته به مکان زوج الکترون (4)شکل

سازی طراحی در بهینهر گامی موثتواند تر میبه واقعیت نزدیکتر و ، نتایج دقیقاند که( موید این نکته4(، )3های )شکل

هندسه باتری را تعیین نوع تواند هادی میدرون نیمه حفره -الکترونزوج به عنوان مثال، دانستن توزیع فضایی باشد. باتری 

 کند.

 .مقایسه شده است( نتایج حاصل از این کد ترکیبی، با یک نمونه تحلیل 1در جدول)

 

 

 

 

                                                 
15pproximation rangeadown -theory of continuous slowing  
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 سازی با یک نمونه تحلیلی قبلی.( مقایسه نتایج شبیه1دول)ج

 مرجع
 جریان اتصال کوتاه

 )نانو آمپر(

 ولتاژمدار باز

 )میلی ولت(

 حداکثر توان خروجی

 )نانو وات(

 بازدهی

)%( 

 94/4 85/99 253 3/573 ]11[نمونه تحلیلی

 46/5 47/110 268 8/596 این مقاله

 

 گیری:بحث و نتیجه

 بتاولتائیکیک روش جدید و دقیق برای محاسبه پارامترهای باتری ، سیلواکو و MCNPX مقاله، با ترکیب کدهایدر این 

 :ارائه شده است مطابق با سه مرحله زیر

محاسبه توزیع انرژی جهت  63-ی نیکلسطح چشمهطیف انرژی  در نظر گرفتنو  MCNPX استفاده از قابلیت های .1

 هادی(.)نیمهباتری درحجم( حفره -الکترون زوجذخیره شده)یا مقدار 

 دستور F.RADIATE به فرمت مورد نیاز پارامتر MCNPX فرمت خروجی و تبدیل ++C رمترجم د برنامه نوشتن .2

BEAM   کد در ATLAS-SILVACO. 

وابسته به مکان  نتایجبر ساز قدرتمند سیلواکو جهت محاسبه پارامترهای الکتریکی باتری مبتنیاز شبیهاستفاده .3

MCNPX. 

 :های زیر استمحاسبات باتری ارائه شده در این مقاله دارای قابلیتو سازی روش شبیه

  باتریبازدهی افزایش ی مختلف چشمه بتا به منظور سطحتوزیع توانایی تعریف. 

 حفره-زوج الکترون های مهم و موثر در حجم باتری برای تولیدامکان تجزیه و تحلیل مکان. 

 و پارامترهای مختلف باتری بازدهیتر امکان محاسبه دقیق. 

 تر باتریقتصادیطراحی ا. 
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