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چکيده
 تبدیل انرژي ذرات بتا به انرژي الکتریکي با استفاده از.روش هاي متعددي براي تبدیل انرژي ذرات واپاشي بتا به انرژي الکتریکي وجود دارد
 یک، در این تحقيق. یکي از روشهاي مهم تبدیل انرژي واپاشي است که در باتريهاي رادیوایزوتوپي بهکار برده ميشود،قطعات نيمههادي
 انرژي خورشيدي و انرژي پرتوهاي بتا را به انرژي، این باتري ساخته شده.بتاولتائيک طراحي و ساخته شده است-باتري نيمههادي فوتو
،7999°C  بررسي و انجام شده که شامل نفوذ آالیندهها در دمايp-i-n  فرآیند آالیش سيليکون براي ساخت دیود.الکتریکي تبدیل ميکند
 در حضور پرتوهاي بتاي. محاسبه عمق نفوذ و بررسي مقاومت الکتریکي سطح سيليکون آالیيده شده است، محاسبه ميزان آالیش،SEM آناليز
 با کد، باتري مورد استفاده در آزمایشگاه. گردید29 pA  جریان بتاولتائيک اندازهگيري شده برابر با،)25 μCi( 90Sr/90Y گسيلي از چشمه
 همچنين. نتایج شبيهسازي و تجربي توافق بسيار خوبي دارند. بهدست آمد52/2 pA  شبيهسازي شد و جریان الکتریکيMCNP5 مونتکارلو
.این باتري ساخته شده به نور مرئي هم پاسخ ميدهد و حساسيت آن قابل قياس با سلولهاي نوري است
 شبيهسازي، رادیوایزوتوپ، آالیش نيمههادي، بتاولتائيک- باتري فوتو، ذرات بتا:واژهها
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Abstract
There are many methods for converting the beta particle energy to electrical energy. Conversion of the beta
particle energy to the electrical energy using semiconductors, is one of the important methods that can be used in
radioisotopic batteries. In this work, a photo-betavoltaic semiconductor battery has been designed and constructed.
The battery produce electric energy by converting photon energy from the sun or kinetic energy of beta particles.
Doping process of silicon to fabrication of the p-i-n diode has been investigated. Thus, diffusion of dopants in
1000°C, SEM analysis, calculation of doping concentration, calculation of the diffusion depth and electric
resistance of the doped silicon have been investigated. The measured betavoltaic current was 50 pA for a 58 μCi
90
Sr/90Y. The photo-betavoltaic battery has been simulated by Monte-Carlo MCNP5 code and 45.2 pA electric
current has been obtained. A fairly good agreement was observed between experimental and numerical results.
Also, this battery is responds to visible light, sensitivity of which is comparable with the sun cells.
Keyword: Beta Particles, Photo-Betavoltaic Battery, Doping of Semiconductor, Radioisotope, Simulation
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 .7مقدمه

با توجه به فناوري کوچکسازي ابزارها و تجهيزات و دائمي
بودن استفاده از آنها ،تقاضا براي باتريهایي با حجم و وزن کم و
توان پایين ،روز به روز در حال افزایش است .بسياري از
فعاليتهاي علمي بر روي باتريهایي با وزن پایين و چگالي انرژي

باال تمرکز یافتهاند .بنابراین منبع توان با چگالي انرژي باال که
براي مدت طوالني ولتاژ و جریان پایداري فراهم کرده و در ضمن
حجم و وزن کمي داشته باشد ،اولویت زیادي دارد .از بين منابع
توان مختلف ،باترهاي رادیوایزوتوپي گزینه مناسبي براي این
منظور هستند [.]7
در دنيا باتريهاي رادیوایزوتوپي سابقه زیادي داشته و باتري
بتاولتائيک اولين نمونه از این نوع باتريها است .در این باتري،
یک قطعه فوتوسل سلنيومي را در معرض تابش ذرات بتا قرار
داده شده و انرژي الکتریکي توليد شد [ .]2باتريهاي بتاولتائيک
از کنار هم قرار دادن یک چشمه بتازا و یک پيوند نيمهرساناي
فعاليتهاي

شاتکي p-i-n ،یا  p-nتشکيل ميشود .در داخل کشور
در چند سال اخير در این زمينه صورت گرفته است که در قالب
نامههاي دانشجویي بوده و بيشتر شامل
پروژه تحقيقاتي و پایان 
شبي هسازي و طراحي بوده و به بلوغ نرسيده است [ 9و  .]5در
این مقاله به ساخت نمونه آزمایشگاهي و کار تجربي پرداخته
ميشود .یک سلول باتري بتاولتائيک داراي تواني از مرتبه نانووات

یا ميکرووات و چگالي انرژي  79تا  799برابر باتريهاي ليتيومي
است .مزایاي باتريها بتاولتائيک شامل چگالي انرژي و طول عمر
باال ،دوامپذیري در شرایط محيطي سخت ،حجم و وزن کم
هستند .براي مثال چند مورد از کاربردهاي باتريهاي بتاولتائيک
در زیر بيان شده است [ 2 ،7و :]2
 -7فضاپيماهایي که در فاصله بسيار زیادي از خورشيد قرار دارند
و سلولهاي خورشيدي آنها قادر به توليد توان الکتریکي کافي
نميباشند و یا سلولهاي خورشيدي در اثر تابشهاي کيهاني
تخریب شده و دچار افت توان شدهاند ،ميتوان از باتريهاي
رادیوایزوتوپي به عنوان یک منبع انرژي جایگزین استفاده نمود.
 -2از اینگونه باتريها ميتوان به عنوان شنود کننده در کف دریا
و در عمقهاي بسيار زیاد یا سامانههاي داراي اتصال بيسيم که
به عنوان هشدار دهنده است ،استفاده کرد .اینگونه باتريها در

شرایط بسيار سخت بدون هيچ مشکلي براي مدت زمان بسيار
طوالني (در حدود چند سال) کار ميکنند.
 -9این باتريهاي رادیوایزوتوپي در زیردریایيها کاربرد داشته و
نسبت به موتورهاي دیزلي هيچگونه سروصدایي توليد نميکنند و
هيچ نویزي در محيط پخش نميشود.
 -5باتريهاي بتاولتائيک ميتواند در قطعات ميکروالکترونيک
مثل حسگرهاي دما ،فشار و لرزش استفاده شوند.
 -2باتريهاي بتاولتائيک در مقایسه با باتريهاي سربي و ليتيومي
داراي وزن پایينتر و چگالي انرژي بسيار باالتر بوده و تحت هر
شرایط محيطي توليد توان مينمایند .بنابراین این باتريها در
بيشتر موارد ميتواند جایگزین بهتري براي باتريهاي معمول
شوند.
 -2استفاده از باتريهاي بتاولتائيک در ضربانسازهاي قلب که
سابقه زیادي دارد.
نحوه کارکرد باتري بتاولتائيک به این صورت است که ذرات
بتا بخشي از انرژي خود را در ناحيه تهي شده نيمرسانا ذخيره
کرده و جفت الکترون-حفره توليد ميشود .سپس این جفت
الکترون-حفرهها ،توسط ميدان الکتریکي داخلي بين ناحيه  nو p
جمعآوري ميشود [ .]1-79انرژي ذخيره شده و جفت
الکترون -حفره به انرژي ذره بتا و نوع ماده نيمهرسانا بستگي
دارد .در شکل ( )7انرژي واگذاشته شده از بتاهاي چشمه نيکل-
 29و پرومتيوم 751-بر حسب ضخامت ماده سيليکون نشان داده
شده است [.]5

شکل  .7انرژي واگذاشته شده توسط چشمه نيکل 29-و پرومتيوم751-
در نيمرسانا سيليکون بر حسب ضخامت نيمرسانا

به منظور افزایش بازده و عملکرد پایدار ،مواد و ساختارهاي
مختلفي براي باتريهاي رادیوایزوتوپي بتاولتائيک استفاده
ميشود [ .]77-79با توجه به محدودیت تجهيزات داخل کشور،
ساختار تخت دیود نيمههادي سيليکوني انتخاب شده است .در
این تحقيق ،فناوري باتري نيمههادي فوتو -بتاولتائيک در داخل
کشور اثبات شده است .یک دیود  p-i-nسيليکوني طراحي شده و
بعد از شبيهسازي هستهاي ،نمونه آزمایشگاهي باتري ساخته شده
و عملکرد آن ارزیابي شده است .این باتري نيمههادي ساخته شده
هم به نور مرئي و هم به ذرات بتا حساس بوده و توان الکتریکي
توليد مينماید.
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استفاده از قطعات و ابزارهاي الکترونيکي در حوزههاي مختلف،
رشد و توسعه زیادي داشته و امروزه اغلب جوانب زندگي بشر به
ميرود این وابستگي
تجهيزات الکترونيکي وابسته بوده و انتظار 
در آینده هم بيشتر شود .حيات و عملکرد تجهيزات الکترونيکي
به یک منبع توان الکتریکي مناسب وابسته است .مشخصات یک
ميشود.
منبع توان مناسب با توجه به نوع کاربرد آن مشخص 
گستردگي کاربردها منجر به تنوع منابع توان شده است.
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اضافي بتواند از سامانه خارج شود .آناليز تأثير  B2O3و  P2O5بر
روي سطح سيليکون ،در ادامه آورده شده است.

 .2روش تحقيق
 .7-2آالیش سيليکون با فسفر و بور

در شکل ( )9ویفرهاي سيليکوني پس از آالیش با فسفر و بور در
کوره نشان داده شدهاند .براي درک بيشتر از سطح سيليکون
آالیيده شده ،از آن آناليز  SEMگرفته ميشود.

الف
)
شکل  .9ویفر سيليکوني سمت راست آالیيده با بور و ویفر سيليکوني
سمت چپ آالیيده با فسفر است

ب

شکل  .2الف) نحوه قرارگيري ویفرهاي سيليکوني در کوره اتمسفر
کنترل استوانهاي و آالیش آنها با بور و فسفر ب) نمایي از داخل
کوره براي آالیش سيليکون 

براي بررسي عمقي ویفر سيليکوني نمایش داده شده در
شکل ( ،)9ویفر از وسط شکسته شد و از لبههاي شکستهشده هر
دو سطح نمایش داده شده در شکل ( )9آناليز  SEMگرفته شد و
الیههاي جدید اضافه شده قبل از الیه آالیيده شده با فسفر و بور،
بررسي شد .در شکل ( ،)5الیه اول که بسيار روشنتر است،
فسفروسيليکاتگالس ) 7PSG ،(SiO2-P2O5است که شامل فسفر،
سيليکون و اکسيژن است [ .]72الیه دوم تيرهتر از الیه اول و
سوم است ،الیه غني از فسفر 2PRL ،است که شامل فسفر و
سيليکون است .الیه سوم هم ابتداي آن سيليکون آالیيده شده با
فسفر و بعد از آن هم سيليکون خالص است [.]75
همانطور که در شکل ( )5مشاهده ميشود ،ضخامت
ناحيههاي  PSGو  PRLبه ترتيب  2/2و  2/2ميکرومتر
اندازهگيري شده است.

هنگاميکه دما به  599°Cميرسد ،گاز فسفر یا بور در هر
مرحله همراه با گاز  N2و  O2از طریق لوله کوارتزي وارد بوته نگه
دارنده ویفر سيليکوني ميشود .در زیر محل قرارگيري ویفر
سيليکوني ،یک حفره در حد و اندازه خود ویفر قرار دارد که بور و
فسفر بتواند روي سطح سيليکون بنشيند و فرآیند آالیش
سيليکون انجام شود .در داخل بوته با دماي بسيار باال ،فرآیندهاي
شيميایي زیر انجام ميشود:
4BBr3+3O2→2B2O3+6Br2
4POCl3+3O2→2P2O5+6Cl2

گاز  N2به عنوان یک حامل عمل مينماید .فسفر و بور هم به
خاطر دماي بسيار باالي محيط ،به داخل سيليکون کریستالي
نفوذ ميکند .گاز کلر و برم هم به همراه گاز نيتروژن از محيط
خارج ميشود .زیرا دو بوته مورد استفاده براي نگه داشتن ویفر
سيليکوني به طور عمد به خوبي آببندي نشده است تا گازهاي

شکل  .4ضخامت الیههاي  PSGو  PRLبه ترتيب  2/2 µmو 2/2 µm

از طرفي دیگر براي نمونه آالیيده شده با بور (شکل  ،)2وجود
سه ناحيه به خوبي مشهود است .ناحيه اول که به شدت سبکتر
از دو ناحيه دیگر به نظر ميرسد ،همان بورسيليکاتگالس
Phosphorus Silicate Glass
Phosphorus Rich Layer

1
2
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در این مرحله ،آالیش ویفر سيليکوني مطابق شکل هاي ( -2الف)
و ( -2ب) انجام پذیرفت .ویفر سيليکوني مورد استفاده تک
کریستال و با درجه خلوص  33/333%و جهت ( )799است .ویفر
سيليکوني به مدت  729دقيقه براي هر بار آالیش فسفر یا بور،
در دماي  7999 ºCنگه داشته شده است.

 .2-2آناليز SEM
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) ،(SiO2-B2O3یا  BSG7است .این ناحيه شامل بور ،اکسيژن و
سيليکون است .الیه دوم هم الیه غني از بور یا  BRL2است [.]75
الیه سوم هم سيليکون خالص است که ابتداي آن با بور آالیيده
شده است.

هستند .مقدار  Dبراي فسفر و بور به ترتيب برابر با
 7.7×79و ) 7.2×79-75 (cm2/sاست .همچنين مقادیر  Csبراي
27
فسفر و بور به ترتيب برابر با ) 79 (atom/cm3و )(atom/cm3
 5×7929است .ميزان عمق نفوذ آالینده برابر است با مکاني که
کميت  Cبرابر با  7972 atom/cm3ميشود .بنابراین ،عمق نفوذ
براي بور برابر با  9/15 μmو براي فسفر  9/2 μmخواهد بود .البته
به این نکته توجه شود که ویفر سيليکوني ابتدا با بور آالیيده شده
و سپس با فسفر آالیيده شده است ،مدت زمان نفوذ براي بور 5
ساعت و براي فسفر  2ساعت است.

شکل  .6پروفایل تغييرات ميزان آالیش  Bبر حسب عمق در سيليکون

شکل  .5ضخامت الیه  BRLبرابر با 9/21 µm

در مدت زمان  5ساعت در دماي 7999 ºC

 .9-2ميزان آالیش و عمق نفوذ
ابعاد ویفر مورد استفاده در این تحقيق برابر با 9/12×7/99 Cm2
و ضخامت بيش از  299 μmاست.
ميزان نفوذ یا پخش در یک ماده ،از قانون فيک بهدست
ميآید [.]72
C
 2C
D
t
x 2

()7
جواب معادله ( )7برابر است با:
()2

 x 
C ( x, t )  Cs erfc 

 2 Dt 

که در آن t ،زمان بر حسب ثانيه x ،عمق نفوذ

بر حسب ،cm

شکل  .1پروفایل تغييرات ميزان آالیش  Pبر حسب عمق در سيليکون
در مدت زمان  2ساعت در دماي 7999 ºC

 .4-2بررسی کيفی مقاومت الکتریکی

 Cs ،Dو  Cهم به ترتيب ضریب پخش ،ميزان انحاللپذیري

یکي از راههاي تخمين ميزان آالیش سيليکون با بور و فسفر،
اندازهگيري کيفي مقاومت الکتریکي سطح آالیيده شده است .زیرا
با افزایش ميزان آالیش ،رسانندگي آن سطح افزایش ميیابد.

بازار ميباشد.

براي این منظور ابتدا یک ویفر خام سيليکوني با اسيد  HFو
غلظت  %2به مدت  22دقيقه شستشو و سونش داده و سپس با
گاز نيتروژن خالص خشک شد .مقاومت الکتریکي سطحي kΩ
 19اندازهگيري شد .فرآیند سونش به این خاطر انجام شد که الیه
اکسيد  SiO2برداشته شود .چون یک عایق بسيار خوبي است.

جامد 9و ميزان آالیش زمينه 5از قبل موجود در سيليکون است
که حدوداً از مرتبه  7972 atom/cm3براي انواع تجاري موجود در

در معادله ( ،)2نمودار  Cبر حسب  xترسيم ميشود (شکل
هاي  2و  .)1زیرا کميتهاي  D ،tو  Csداراي مقادیر ثابتي
1

Boron Silicate Glass
Boron Rich Layer
3
Solid Solubility
4
Background Doping
2
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ضخامت الیه  BRLفقط قابل اندازهگيري است و حدوداً برابر
با  9/21 µmاست .به علت نازکي الیه  ،BSGضخامت آن قابل
اندازهگيري نبود.

)(cm2/s

-75

طراحی ،شبيهسازی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی باتری نيمههادی فوتو-بتاولتائيک؛ حسين صادقي و همکاران

در ادامه ،ویفر آالیيده شده با فسفر و بور ،با اسيد  HFبا
همان غلظت شستشو داده و با گاز نيتروژن خشک شده و
مقاومت سطحي آن اندازهگيري شد (شکل هاي  5و .)3

255

دو ناحيه  pو  nافزایش ميیابد .این به معناي برداشته شدن
نواحي آالیيده شده است .بنابراین مدت زمان مناسب براي
اسيدشویي حداقل  9دقيقه و حداکثر  1دقيقه است.

 .5-2شبيهسازی

شکل  .8بررسي کيفي مقاومت الکتریکي سطحي ویفر سيليکوني
آالیيده شده با بور در اثر شستشو با اسيد  HFبا غلظت %2

کد مونت کارلو  MCNP5براي شبيهسازي هستهاي استفاده شد.
ضخامت ویفر سيليکوني در ابتدا بيش از  299 μmبود که در
حين فرآیند اسيدشویي ضخامت آن به  737 μmرسيده بود.
بنابراین با احتساب نواحي آالیيده شده ضخامت ناحيه تهي به
 739 μmميرسد .چشمه بتازا  90Sr/90Yو دیود  p-i-nسيليکوني
به مساحت یک سانتيمتر مربع و ضخامت ناحيه تهي 739μm
شبيهسازي شد (شکل ( .))79براي محاسبه انرژي جذب شده از
تالي  *F8در کد  MCNP5استفاده شد .اندازههاي نواحي مختلف
دیود که در قسمت تجربي بهدست آمده بود در بخش شبيهسازي
مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .3بررسي کيفي مقاومت الکتریکي سطحي ویفر سيليکوني
آالیيده شده با فسفر در اثر شستشو با اسيد  HFبا غلظت %2

شکلهاي ( )5و ( )3همبستگي بسيار خوبي با نتایج آناليز
 SEMدارد .براي سطح آالیيده شده با بور مشاهده ميشود که در
ابتداي اسيدشویي مقاومت الکتریکي بسيار باال است و با
اسيدشویيهاي مداوم ،الیههاي  BSGو  BRLبرداشته ميشود.
در ادامه ،رسانندگي الیه افزایش ميیابد و به مقدار ثابتي ميرسد.
این رسانندگي حتي بعد از  1دقيقه اسيدشویي هم حفظ ميشود.
همچنين براي الیه آالیيده شده با فسفر مشاهده ميشود که در
ابتدا مقاومت الکتریکي به خاطر الیههاي  PSGو  PRLبسيار باال
است .با اسيدشویيهاي مداوم الیه  PSGبرداشته ميشود .نکته
جالب این است که با اسيدشویيهاي مداوم ،مقاومت الکتریکي
الیه آالیيده شده با فسفر در مقایسه با الیه آالیيده شده با بور
خيلي آهسته و با شيب کند کاهش ميیابد .علت آن هم در نتایج
 SEMبه خوبي مشهود است .زیرا در مورد آالیيده شده با فسفر،
الیههاي  PSGو  PRLبسيار ضخيم هستند .بنابراین برداشته

شدن این دو الیه بسيار زمانبر است.
همچنين بعد از اتمام کامل آزمایشها و حصول تمام نتایج،
براي اطمينان از صحت و دقت اسيدشویي ،دیود ساخته شده
براي مدت زمان  29دقيقه اسيدشویي شد و مشاهده شد که اگر
اسيدشویي بيش از این ادامه یابد ،مقاومت الکتریکي سطحي هر

شکل  .71هندسه مورد استفاده در شبيهسازي بتاولتائيک
شامل چشمه و دیود

 .9نتایج و بحث
 .7-9مشاهده اثر فوتوولتائيک در  p-i-nساخته شده
اتصاالت الکتریکي با استفاده از چسب نقره به ویفر سيليکوني
آالیيده شده در شکل ( )9پس از شستشو در اسيد  HFبا غلظت
 ،2%چسبانده شد .ولتاژ و جریان الکتریکي سلول فوتوولتائيک
ساخته شده در اثر جذب نور سفيد مرئي حاصل از یک LED
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البته ذکر یک نکته الزم است که مقاومت الکتریکي سطوح
آالیيده شده به طور کيفي بررسي شد .بنابراین رابطه بين ميزان
آالیش و مقاومت سطحي را در اینجا به طور دقيق نميتوان
تخمين زد.

مجله علمی ـ پژوهشی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال نهم ،شماره  ،2تابستان 7931
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در مقایسه با یک کار مشابه [ ،]2بازده مطلق کمتري بهدست
آمده است ،علت آن هم استفاده از یک دیود کوچکتر و یک
چشمه بتازاي بسيار ضعيفتر است .همچنين ،یک عامل بسيار
تأثيرگذار در باال بردن بازده مطلق باتري بتاولتائيک ،استفاده از
یک چشمه تخت است که چشمه مورد استفاده در آزمایشگاه به
صورت ميلهاي بود که در مقایسه با نوع تخت ،شار بتاي خروجي
مؤثر بسيار کمتري دارد .زیرا در هندسه تخت براي چشمه بتازا،
کمترین تضعيف براي پرتوهاي بتا رخ ميدهد .ولي براي چشمه
بتازا با هندسه ميلهاي ،تضعيف پرتوهاي بتا قابل توجه است.
 .9-9نتایج شبيهسازی هستهای
90

شکل  .77ولتاژ توليدي حاصل از نمونه آزمایشگاهي دیود

p-

 i-nساخته شده

 .2-9مشاهده اثر بتاولتائيک
براي بررسي اثر بتاولتائيک ،از یک تقویت کننده آنالوگ با بهره
تقویت ولتاژ  792ولت و جریان الکتریکي  7972آمپر (ساخت
شرکت  )Leyboldو یک چشمه  90Sr/90Yبا فعاليت 25 μCi
استفاده شد .چشمه بتازاي  90Sr/90Yجلوي قطعه نيمههاي
ساخته شده قرار داده شد و ولتاژ و جریان بتاولتائيک خالص
اندازهگيري شده به ترتيب  799 µVو  29 pAگردید .همچنين
بدون حضور چشمه ،ولتاژ و جریان الکتریکي به ترتيب برابر با µV
 29و  79 pAثبت شد .ميزان خطاي اندازهگيريها با چند بار
تکرار %5 ،است .اندازهگيريها در تاریکي بسيار خوبي انجام شد و
امکان عکسبرداري از اندازهگيريها وجود نداشت .اگر نور مرئي
در محيط براي عکسبرداري وجود داشته باشد ،جریان
فوتوولتائيک ایجاد ميشود که با جریان بتاولتائيک همراه شده و
امکان اندازهگيري دقيق جریان بتاولتائيک از بين ميرود.
توان خروجي این باتري بتاولتائيک برابر با  2 fWبهدست
ميآید .از طرف دیگر ،آهنگ انرژي خروجي از چشمه ،90Sr/90Y
 9/252 nWاست که با استفاده از روش مونتکارلو محاسبه شده
است .براي محاسبه بازده مطلق سامانه ،آهنگ انرژي خروجي را
به توان خروجي باتري بتاولتائيک نسبت داده ميشود.
 5( fW ) 
(  100  2.04  103% )9
Efficiency %  
 0.245(nW ) 

Sr/90Y

در فرآیند شبيهسازي ،طيف انرژي حاصل از چشمه
استوانهاي به طول  ،3 mmقطر  7 mmو با فعاليت 25 μCi
را با استفاده از کد  MCNP5بهدست آمد که هندسه آن در
شکل ( )72نمایش داده شده است.

شکل  .72نمایي از مدل چشمه  90Sr/90Yبا فعاليت 25 μCi

توزیع طيف انرژي ذرات بتاهاي توليد شده توسط این چشمه
در دیگر مراجع بحث شده است که خواننده محترم ميتواند براي
مطالعات بيشتر به مرجع مربوطه رجوع کند ].[72
آهنگ جذب انرژي بتاي گسيلي از چشمه توسط دیود
سيليکوني در ناحيه تهي ،برابر با  7925 MeV/Sبهدست ميآید.
انرژي الزم براي توليد هر الکترون حفره برابر با  9/15الکترونولت
است .بنابراین جریان توليدي برابر است با ]:[72
p-i-n

()5

)1068( MeV ) *1.6e  19( A
) 4.52e  11( A
) 3.78(eV

I

اگر فرض شود که تمام الکترونهاي توليدي بدون هيچگونه
بازترکيبي توسط ميدان الکتریکي داخلي جمعآوري شوند،
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تجاري ،در حدود  729 mVو  9/2 µAمشاهده شد .یک سلول
خورشيدي تجاري ساخت شرکت  Chronبا مساحت  9برابر و
اتصاالت الکتریکي بسيار مناسبتر و تحت همان شرایط نوري ،با
اندازهگيريهاي انجام شده ،ولتاژ  299 mVتوليد ميکند (شکل
( .))77مساحت نمونه تجاري سه برابر نمونه ساخته شده بوده و
نسبت ولتاژ خروجي آنها نيز در این حدود است .یعني ولتاژ
خروجي به ازاي واحد سطح براي سلول فوتوولتائيک تجاري و
سلول ساخته شده نزدیک هم هستند .بنابراین در ميدان تابش
نور مرئي ،بازده دیود  p-i-nساخته شده ،قابل مقایسه با دیودهاي
تجاري موجود در بازار است.

بازده ذاتي بهدست آمده براي سامانه با استفاده از شبيهسازي
 MCNP5برابر با  %7/52بهدست آمد .البته بازده بهدست آمده
براي یک کار مشابه با یک دیود به مراتب بزرگتر از دیود ساخته
شده و چشمهاي با فعاليت  29 mCiیعني  529برابر قويتر از
چشمه موجود و به صورت تخت ،برابر با  %9/2گزارش شده است
[.]2
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حداکثر جریان الکتریکي توليدي حاصل از جذب انرژي ذرات بتا
. بهدست ميآید52/2 pA ،در ناحيه تهي شده دیود طراحي شده
نکته جالب توجه این است که جریان الکتریکي شبيهسازي شده
داراي توافق بسيار خوبي با جریان الکتریکي اندازهگيري شده
.است

 نتيجهگيری.4
 بتاولتائيک در- اثبات فناوري فوتو،هدف اصلي از این تحقيق
 با ساخت باتري نيمههادي. در ایران بود،مقياس آزمایشگاهي
 دانش فني آن حداقل در این سطح کار در،بتاولتائيک-فوتو
 با توجه به نتایج آزمایشگاهي و شبيهسازي که با.دسترس است
 دانش فني و کار آزمایشگاهي،یکدیگر همخواني خوبي دارند
بهدست آمده را ميتوان براي دیگر مواد نيمرسانا با گاف انرژي
بزرگتر انجام داد و باتري هستهاي با توان و بازده بيشتري
 جریان نشتي دیود ساخته شده، زیرا با افزایش گاف انرژي.ساخت
 همچنين توان.کاهش ميیابد و در نتيجه بازده افزایش ميیابد
توليدي به طور مستقيم در ارتباط با ولتاژ است و ولتاژ توليدي
.هم به طور مستقيم مرتبط با اندازه گاف انرژي نيمهرسانا است
 به خاطر پرتوهاي،علت بازده بسيار پایين باتري ساخته شده
 زیرا انرژي ميانگين بتاهاي.پران رژي خروجي از چشمه بتا است
 براي توقف. است259 keV خروجي از این چشمه در حدود
 سيليکوني به ضخامت در حدود،کامل ذره بتایي با این انرژي
 در حالي که ضخامت ویفر برابر با. باید استفاده گردد7/2 mm
 است و این ضخامت براي توقف پرتوهایي با انرژي9/2 mm
 این دیود با ناحيه حساسي در. مناسب است759 keV حدود
 از کل انرژي خروجي از چشمه به72%  در حدود759 μm حدود
، از طرفي دیگر هم.طرف باتري بتاولتائيک را ميتواند جذب کند
7 mm چشمه به صورت ميلهاي است و از یک سر نازک به قطر
 بنابراین سهم بسيار کمي از بتاهاي گسيلي از.خارج ميشود
 شانس این را دارند تا به سمت باتري بتاولتائيک رفته و،چشمه
 البته بازده ذاتي بهدست آمده. حفره توليد نمایند-الکترون
 این نکتهMCNP5 ) براي سامانه با استفاده از شبيهسازي7/52%(
 ولي.را تائيد ميکند که کيفيت باتري ساخته شده مناسب است
 وجود یک،علت اینکه بازه مطلق بسيار پایين بهدست آمد
 نتایج بهدست آمده از نمونه تجاري و نمونه.چشمه نامناسب است
ساخته شده در آزمایشگاه نشان ميدهد کارایي و عملکرد
 مدت زمان.فوتوولتائيکي نمونه ساخته شده قابل قبول است
 تا9  در حدود،مناسب براي اسيدشویي دیود بعد از خروج از کوره
 اتصاالت استفاده شده در این باتري بسيار ساده. دقيقه ميباشد2
 در اتصاالت اهمي سعي بر این بود که به طور.و از نوع اهمي بود
 بنابراین در شبيهسازي باتري.مطلق در مسير پرتوهاي بتا نباشند
. اتصاالت الکتریکي منظور نشدهاند،بتاولتائيک

