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  در محدوده دمایی وسیع بردکار سیلیکونی به منظورطراحی و بهینه سازي باتري بتاولتائیک 

  

  *2فائزه رحمانی، 1غالمرضا قاسمی نژاد

  
  ، دانشکده مهندسی هسته ايدانشگاه شهید بهشتی1

  ، دانشکده فیزیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2*

  

  : چکیده

منظور کاربرد در محدوده دمایی وسیع و شرایط  به Siهادي و نیمهNi 63باتري بتاولتائیک مبتنی بر چشمه  طرح مقالهدر این 

یابی به  براي دست. بدست آمد MCNPµm 5/1سازي با  با شبیه چشمه، بهینه ضخامت.ارائه شده استمحیطی سخت 

. محاسبه شد cm317e5/# و  cm319e1/# ها در ناحیه تابنده و پایه به ترتیب برابر بیشترین توان خروجی، چگالی ناخالصی

تغییرات دمایی طول پخش  بر اساسK200-400در محدوده دمایی  براي تولید توان باتري رسیدن به کارایی بهینهبراي 

توان خروجی با  تغییر. حیه پایه در نظر گرفته شدبراي نا µm 85براي ناحیه تابنده و  µm 1، ضخامتهاي اقلیتحامل

  .است بررسی شد لذا بر اساس دماي کاري توان باتري قابل محاسبه افزایش دما

  

  MCNPهادي سیلیکون، کد ، سلول بتاولتائیک، نمیه63- چشمه نیکل: کلید واژه

  

  مقدمه

مین تـوان  انرژي در ابعـاد میکرومتـر بـراي تـأ     براي منابع تقاضا MEMSسریع تکنولوژي با پیشرفت 

تـوان ادوات کـه در   تـأمین  هـاي پزشـکی و همچنـین    ادوات بسیاري مانند حسگرهاي بیسیم، تراشه

افزایش ...و  ايشرایط محیطی سخت و دور از دسترس مانند ارتفاعات، اعماق دریا و تجهیزات ماهواره

عمر و چگالی انرژي باال، گزینـه مناسـبی بـراي    نیمهبتا گسیل با  هاي چشمه]. 3-1[است پیدا کرده 

. باشـند ، مـی توان قطعات الکترونیکی که نیازمند کارکرد طوالنی و چگالی انـرژي بـاال هسـتند   تأمین 

باشـد کـه از چشـمه بتـازا و اتصـاالت دیـودي       اي میهاي هستهباتريسلول بتاولتائیک یکی از انواع 

بتاولتائیک با توجـه بـه سـاختار سـاده و      سلول. داردتشکیل شده و عملکرد مشابه سلول خورشیدي 

در  با توجه به کارکرد .باشدچگالی انرژي باال، در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس کار آمد می

از دما توان را تـأمین کندلـذا   محدوده دمایی وسیعی  باتري بتاولتائیک باید در ،شرایط دمایی مختلف

در این ]. 1،3[ مورد بررسی قرار گیردآن ثیر گذار بر خروجی أعوامل تکلیه اثر تغییرات دمایی بر باید 

اي و در نظر گـرفتن تغییـرات دمـایی پرداختـه     تحقیق به طراحی سلول بتاولتائیک با ساختار صفحه

-رات گسیلی، در چشمه و نیمـه ترابرد ذ MCNPمونت کارلو بیه سازي با استفاده از کد ش. شده است
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سـپس بـا بررسـی    . هادي شبیه سازي شده و مقدار مناسب براي ضخامت چشمه محاسبه شده است

شـده   ارائـه هـادي  بر توان خروجی و تغییرات دمایی این عوامل، مشخصات فیزیکی نیمـه  مؤثرعوامل 

  .است

  

  روش کار

ناحیه p-typeنشان دهنده ناحیه تابنده، n-type. نشان داده شده استn+pسلولساختار  1در شکل 

ذرات بتا تابشی از چشمه با تخلیه انرژي خود  .ها هستندنشان دهنده طول پخش حامل Lnو  Lpپایه، 

هاي تولید شده در ناحیه تهی و در الکترون حفره. شوندهادي باعث تولید الکترون و حفره میدر نیمه

رسند توسط هاي اقلیت در دو طرف این ناحیه که به ناحیه تهی شده می فاصله یک طول پخش حامل

  .شوندمیدان الکتریکی اتصال از یکدگر جدا شده و باعث تولید ولتاژ و جریان الکتریکی می

  
  ساختار سلول بتاولتائیک -1شکل 

در  p-nاست لذا از سیلیکون با اتصال با استفاده از سیلیکون ارزان و قابل دسترس  p-nساخت اتصال 

یکی از موارد کلیدي در انتخاب چشمه ، آستانه ]. 3[این تحقیق براي شبیه سازي استفاده شده است 

و انرژي  keV 17انرژي میانگین( 63Niچشمه از آنجا که انرژي بیشینه . استهادي تخریب نیمه

نگرانی در مورد افت خروجی سلول  ،سیلیکون استکمتر از انرژي آستانه تخریب ) keV 66بیشینه 

گزینه مناسبی براي  ،سال 100با نیمه عمر برابر  63Niهمچنین . در مدت زمان کارکرد وجود ندارد

  ]:1[آیدبدست می 1توان خروجی سلول از رابطه .باشدکارکرد هاي طوالنی مدت می

)1       (= s c o cP I V FF  

جریـان  . باشـد عامل پـر کننـده مـی   FF جریان اتصال کوتاه و  Iscتاژ مدار باز سلول، ول Vocکه در آن 

در دو طرف ناحیه تهی شـده و  ) 2رابطه (هاي اقلیت ت نفوذي حاملاتصال کوتاه سلول از حل معادال

  :آیدجریان تولید شده در آن ناحیه بدست می
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 i∆هاي اقلیت، طول پخش حامل Lثابت پخش،D،)الکترون یا حفره(نوع حامل اقلیت iدر روابط فوق، 

انرژي تخلیه شده ذرات بتا در ضخامت صفر نیمه هادي،  G0،هاي اضافی تزریق شدهچگالی حامل

α باشدمی الکترون حفرهانرژي الزم براي تولید ضریب جذب ذرات بتا و .D  از رابطه انیشتین

)D=µkT/q  (آید که بدست میk  ثابت بولتزمنq  واحد بارالکتریکیT  دما وµ ها میتحرك حامل -

استفاده شده Aroraها بستگی دارد که براي تعین آن از مدلتحرك به دما و چگالی ناخالصی. باشد

 : بدست آمده است 3ها از رابطه طول پخش حامل]. 4[است 

)3         (t=L D 

هاي اقلیت است که براي تعیین تغییرات دمایی طول عمر و وابستگی طول عمر حامل tکه در آن  

 4ولتاژ مدار باز سلول نیز از رابطه ]. 5[ استفاده شده است Klaassenها، از مدل چگالی ناخالصی

  ]:2[باشدجریان نشتی اتصال می I0آید که در آن بدست می
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  نتایج

بـا  . یکی از عوامل اصلی که باید در طراحی چشمه مد نظر قرار گیرد اثر خـود جـذبی چشـمه اسـت    

یابد اما با توجه به برد کم ذرات بتا، برخـی از  افزایش ضخامت چشمه تعداد ذرات گسیلی افزایش می

 ،کننـد انرژي خود را در چشمه تخلیه میرسند و یا بخشی از ذرات گسیلی از چشمه به سطح آن نمی

براي بررسی اثر . لذا باید در طراحی ضخامت مناسب با توجه به انرژي خروجی از چشمه انتخاب شود

اي با سطح مقطـع مربعـی بـا مسـاحت     با هندسه صفحههادي انرژي تخلیه شده در نیمهخود جذبی، 

cm21 2هاي مختلف چشمه در شـکل  به ضخامتانرژي تخلیه شده در سیلیکون نسبت . استفاده شد 

خروجـی از  با افزایش ضـخامت چشـمه تعـداد ذرات    رودهمانطور که انتظار می. نشان داده شده است

هاي باالتر انـرژي تخلیـه شـده در سـیلیکون بـا تغییـرات       اما در ضخامتسطح چشمه افزایش یافته، 

تخلیه شده در نیمـه هـادي برابـر    انرژي  µm5/1در ضخامت . ثابت می شود) µm3از  بیشتر(ضخامت

است یعنی با نصف شدن ضخامت چشمه انرژي خروجـی تنهـا    µm3درصد مقدار آن در ضخامت  80

در ).2شـکل  (براي چشمه استفاده شـده اسـت    µm5/1درصد کاهش یافته است،  لذا از ضخامت  20

اکتیویتـه واحـد و   هاي مختلـف سـلیکون ناشـی از چشـمه بـا      ضخامتانرژي تخلیه شده در  3شکل 

بـا در نظـر گـرفتن    ) 2رابطـه  ( αو  G0ضخامت بهینه بدست آمده نشـان داده شـده اسـت و ضـرایب    

  . بدست آمده است cm-1 04/3627و  eV/cm3s 17e59/6بترتیب برابر  Ci 1اکتیویته 
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  63Niانرژي انباشته شده در سیلیکون بر حسب ضخامت چشمه  -2شکل

  
  لیکون یهاي مختلف سضخامتانرژي تخلیه شده در  -3شکل 

  
  ها در ناحیه تابنده و پایه نسبت به تغییرات چگالی ناخالصی )واتبر حسب (تغییرات توان خروجی  -4شکل 

  

ها بر توان، ضخامت اولیه ناحیه تابنده و پایه به ترتیب برابر به منظور بررسی تأثیر چگالی ناخالصی

µm 5/0  وµm150 )در نظر گرفته شده و تغییرات توان ) با توجه به انرژي تخلیه شده در نیمه هادي

 Kدر دماي  mCi4اي با اکتیویتهخروجی نسبت به تغییرات چگالی ناخالصی با در نظر گرفتن چشمه
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در ناحیه پایه بدست آمده  cm317e5/# در ناحیه تابنده و  cm3 19e1/# در چگالی ناخالصی  300

  ). 4کل ش(است 

فاصله یک طول پخش حامل ثر سلول برابر ضخامت ناحیه تهی شده و همانطور که ذکر شد ناحیه مؤ

اي انتخـاب شـود کـه    لذا طول ناحیه تابنده و پایه بایـد بگونـه   ،باشدت در دو طرف این ناحیه میاقلی

. داشـته باشـد   بیشترین انرژي تخلیه شده در این ناحیه باشـد تـا تـوان خروجـی بیشـترین مقـدار را      

همچنین با توجه به اینکه سلول باید در شرایط محیطی سخت کار آمد باشد، بایـد تغییـرات دمـایی    

  . عوامل ذکر شده نیز بر خروجی مورد بررسی قرار گیرد

مقادیر طول پخش الکترون و حفره و همچنین طول ناحیه تهی شده متناظر با مقادیر بهینـه چگـالی   

بـا  . باشـد مـی  µm05/0 و  µm 61/69 ،µm 9/1بترتیب برابر  K 300دماي ناخالصی بدست آمده در 

هـا، از تغییـرات آن در   توجه به ضخامت بسیار کم طول ناحیه تهی شده نسبت به طول پخش حامـل 

ـ  رات دمایی طول پخش حامـل تغیی. طراحی چشم پوشی شده است ت، متنـاظر بـا مقـادیر     هـاي اقلی

-طول پخش حامـل . نشان داده شده است 5بدست آمده در شکل بدست آمده براي چگالی ناخالصی 

یابد لذا با توجه به افت نمایی آهنگ تولید الکترون حفره نسـبت  هاي اقلیت با افزایش دما افزایش می

به مکان ورودي ذرات بتا و تضعیف ذرات تابشی با نفوذ در نیمه هادي، طول ناحیه تابنده باید برابر یا 

هـاي تولیـد شـده در    فره در این ناحیه در نظر گرفته شود تا بیشـترین حفـره  کمتر از طول پخش ح

 µmبرابـر   K 200طول پخش حفره در دمـاي  . قسمت تابنده در ناحیه فعال سلول قرار داشته باشند

همچنـین بـا توجـه بـه     . باشـد می µm 1است لذا مقدار مناسب براي ضخامت ناحیه تابنده برابر  5/1

این مقدار براي ضخامت ناحیـه پایـه    µm 85تقریبا برابر  K 400اینکه طول پخش الکترون در دماي 

  .در نظر گرفته شده است
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تغییرات دمایی توان  -6شکل ها              تغییرات دمایی طول پخش حامل - 5شکل          

  خروجی
  

 K400تا  K 200اساس مقادیر در نظر گرفته شده در محدوده دمایی تغییرات توان خروجی سلول بر 

 6است، در شکل  mCi 75با بیشینه اکتیویته قابل دسترس با توجه به حجم بهینه چشمه تقریبا برابر

یابد که شود توان خروجی با افزایش دما، کاهش میهمانطور که مالحظه می. نشان داده شده است

با معلوم بودن منحنی کالیبراسیون ]. 2[این مساله ناشی از کاهش ولتاژ مدار باز با افزایش دما است 

  .توان در دماهاي مختلف توان باتري را محاسبه کرد توان باتري، می

بر اساس نتایج بدست آمده، باتري طراحی شده قابلیت کارکرد در محدوده دمایی وسیعی را دارد و 

ن از آن در شرایط محیطی سخت مانند ارتفاعات و یا اعماق دریا و یا تجهیزات فضایی که توامی

  .باشددر آن شرایط زیاد است کار آمد می تغییرات دما

  

  بحث و نتیجه گیري

هـادي سـیلیکون بـه    و نیمـه  63Niدر این تحقیق به طراحی یک باتري بتاولتائیک مبتنی بـر چشـمه   

بـر اسـاس   . منظور کاربرد در محدوده دمایی و کارکرد در شرایط محیطی سخت پرداخته شده اسـت 

بـه  . بدسـت آمـد   µm 5/1مقدار بهینه براي ضخامت چشـمه نیکـل برابـر     MCNPشبیه سازي با کد 

 ه ترتیب برابر ها در ناحیه تابنده و پایه بمنظور دست یابی به بیشترین توان خروجی چگالی ناخالصی

#/cm319e1  و #/cm317e5 براي بهینه و کارآمد بودن در محدوده دمایی . محاسبه شدK200-400 

هاي اقلیت هادي طول پخش حاملبا توجه به تغییرات دمایی و رفتار نمایی انرژي تخلیه شده در نیمه

با توجه به کـاهش  .شده استبراي ناحیه پایه در نظر گرفته  µm 85براي ناحیه تابنده و  µm 1مقدار 

  .تر استتوان خروجی با افزایش دما، کاربرد آن در دماهاي پایین مناسب
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