مقایسه عملکرد حسگر دمایی بتاولتائیک مبتنی بر چشمه نیکل 36-و پرومتیوم741-
غالمرضا ،قاسمی نژاد؛ فائزه ،رحمانی*
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هسته ای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده
در این تحقیق مقایسه رفتار دمایی ولتاژ مدار باز سلول بتاولتائیک (نیمه هادی  p-nسیلیکون) با استفاده از چشمه  741Pmو
 ، 36Niکاربرد آن به عنوان حسگر دمایی مورد بررسی قرار گرفت .برای محاسبات ترابرد ذرات بتا از کد  MCNPاستفاده شد.
همچنین اثر اکتیویتههای مختلف دو چشمه و تغییرات زمانی اکتیویته بر محدوده و حساسیت دمایی سلول بررسی شد .با
توجه به نتایج بدست آمده ،نوع چشمه مستقل از اکتیویته تأثیر چندانی بر خروجی حسگر دمایی ندارد و در صورت استفاده
از اکتیویتههای باالتر چشمه میتوان محدوده دمایی بزرگتری را اندازهگیری کرد؛ لذا با توجه به نیمه عمر دو چشمه ،خروجی
حسگر نسبت به چشمه  36Niپایدارتر میباشد و استفاده از آن به عنوان چشمه در حسگر دمایی پیشنهاد میشود.
کلید واژه :سلول بتاولتائیک ،پرومتیوم ،741-نیکل ،36-حسگر دمایی ،کد مونت کارلوی MCNP

-1مقدمه
چشمههای بتازا با نیمهعمر و چگالی باالی انرژی گزینه مناسبی برای استفاده در موارد کاربردی حسگرهای بیسیم
میباشند ،که نیازمند کارکرد طوالنی در شرایط دسترسی سخت هستند [ .]7یکی از چالشهای طراحان حسگرهای بیسیم
تأمین توان این حسگرها میباشد [ .]2یکی از خصوصیات سلول بتاولتایک تغییرات خطی ولتاژ مدار باز ) (Vocآن با دما
میباشد که باعث سهولت اندازهگیری دما میشود و میتوان از این کمیت برای سنجش دما استفاده کرد .با توجه به کاربرد
دوگانه سلول بتاولتائیک میتوان از آن هم به عنوان تأمینکننده توان و هم حسگر دمایی استفاده کرد تا در انرژی مصرفی
حسگر نیز صرفهجویی شود [ .]6حساسیت و محدوده دمایی اندازهگیری شده از مشخصات اصلی حسگرهای دمایی
میباشد لذا در طراحی حسگر دمایی بتاولتائیک نیز باید عوامل اثرگذار بر این دو کمیت مانند انرژی ذرات گسیل شده،
میزان اکتیویته چشمه و تغییرات آن نسبت به زمان در نظر گرفته شود.
در این مقاله برای شبیهسازی ترابرد ذرات بتا در نیمههادی و آهنگ تولید الکترون-حفره ،از کد  MCNPاستفاده
شده است .بر اساس وابستگی دمایی عوامل تأثیرگذار بر خروجی سلول که توسط مدلهای تجربی و تئوری مشخص
شدهاند ،مقادیر بهینه چگالی ناخالصیها در نیمههادی برای دستیابی به بیشترین  Vocخروجی و بدنبال آن دستیابی به
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بیشترین محدوده دمایی اندازهگیری ،محاسبه شده است .همچنین تأثیر اکتیویتههای مختلف و همچنین تغییرات زمانی
اکتیویته بر خروجی سلول برای دو چشمه  36Niو  741Pmمورد بررسی قرار گرفته است.

-2روش کار
در سلول بتاولتائیک ذرات گسیلی از چشمه بتا انرژی خود را در نیمههادی تخلیه میکنند و باعث تولید هزاران
زوج الکترون -حفره ) (EHPمیشوند EHP .های تولید شده در ناحیه تهی و EHPهای تولید شده در فاصله یک طول
پخش حامل اقلیت از ناحیه تهی زمانی که به این ناحیه میرسند ،توسط میدان الکتریکی داخلی اتصال  p-nاز یکدیگر
جدا شده و باعث تولید ولتاژ و جریان الکتریکی میشوند .در این تحقیق از سیلیکون به عنوان نیمههادی و از Pm
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(نیمهعمر  2/3سال ،انرژی میانگین  ،36 keVانرژی بیشینه  )222 keVو چشمه ( 36Niنیمهعمر  722/7سال ،انرژی
میانگین  ،71 keVانرژی بیشینه  )33 keVبه عنوان چشمه بتا استفاده شده است .تغییرات  Vocدر نیمههادی نسبت به دما
خطی است [ ]6که با رابطه  7بدست میآید:
()7
که در آن  nضریب ایدهآلی J2 ،جریان نشتی دیود Jsc ،جریان اتصال کوتاه k ،ثابت بولتزمن q ،واحد بارالکتریکی و
 Tدما میباشد .جریان نشتی دیود وابستگی دمایی شدیدی دارد که این وابستگی ناشی از تغییرات دمایی چگالی حاملهای
ذاتی ) (niبا دما میباشد که از رابطه  2محاسبه می شود [:]6
()2
جریان اتصال کوتاه دیود با حل تحلیلی معادالت پخش حاملهای اقلیت بدست میآید:
()6
در روابط فوق i ،نوع حامل اقلیت ،الکترون یا حفره D ،ثابت پخش L ،طول پخش حاملهای اقلیت ∆i ،چگالی
حاملهای اضافی تزریق شده G2 ،انرژی تخلیه شده ذرات بتا در ضخامت صفر نیمههادی α ،ضریب جذب ذرات بتا و ɛ

انرژی الزم برای تولید  EHPمیباشد .مقدار  Dاز رابطه انیشتین ( )D=µkT/qبدست میآید که  µتحرک حاملها میباشد
و برای تعیین وابستگی دمایی تحرک برای الکترون و حفره از مدل  Aroraاستفاده میشود [:]4
()4
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()6
در رابطه فوق  Nچگالی ناخالصیها در ناحیه مورد نظر میباشد.
طول پخش حامل های اقلیت ،مسافت میانگین طی شده توسط حاملهای اقلیت در نیمههادی است و با توجه به
رابطه  6تأثیر مستقیم بر خروجی سلول دارد .با افزایش طول پخش حاملهای اقلیت EHP ،هایی که در خارج از ناحیه
تهی شده تولید میشوند ،شانس بیشتری برای رسیدن به ناحیه تهی شده دارند که باعث بهبود عملکرد سلول میشوند.
طول پخش حاملها از رابطه  3بدست می آید:
()3
که در آن  tطول عمر حاملهای اقلیت است و برای مشخص کردن وابستگی دمایی طول عمر الکترون و حفره به
ترتیب از روابط  1و  8استفاده میشود[:]6
() 7
()8

-3نتایج
همانطور که ذکر شد  Vocسلول میتواند عاملی برای سنجش دما باشد ،لذا در طراحی حسگر دمایی باید عوامل اثر
گذار بر حساسیت و محدوده دمایی اندازهگیری در نظر گرفته شود .محاسبات مربوط به ترابرد ذرات بتا در نیمههادی و
چشمه توسط کد  MCNPمحاسبه شده است.
-7-6تعیین ساختار سلول
در شکل  7ساختار سلول نشان داده شده است که  nنشاندهنده ناحیه تابنده p ،ناحیه پایه و  wناحیه تهی شده
است .طول اتصال با  xjنشان داده شده و  Lnو  Lpنشان دهنده طول پخش حاملهای اقلیت هستند.

شکل  -7ساختار سلول بتاولتائیک

ضخامت ناحیه تابنده و پایه و نیز چگالی ناخالصیها در این نواحی تأثیر مستقیم بر خروجی سلول دارند .با توجه
به نتایج تجربی به دست آمده و شیب منفی تغییرات  Vocنسبت به دما ،با افزایش  Vocمحدوده دمایی قابل اندازهگیری
9019

وسیعتر میشود .با توجه به روابط ذکر شده ،بیشترین  Vocخروجی در چگالی ناخالصی ) ND=8e71(#/cm6در ناحیه
تابنده و ) NA=4e78(#/cm6در ناحیه پایه بدست آمده است .بر اساس رابطه  3طول پخش حاملها با افزایش دما افزایش
مییابد .طول پخش حامل ها بر اساس چگالی ناخالصی بدست آمده در ناحیه تابنده و پایه در دمای  762 Kبه ترتیب
برابر  2/6 µmو  62 µmاست .ناحیه فعال حسگر برابر ناحیه تهی شده به اضافه فاصله یک طول پخش حاملهای اقلیت
در دو طرف این ناحیه میباشد .بر اساس مقدار طول پخش حفره ،ضخامت مناسب برای ناحیه تابنده برابر 2/6 µm
است .طول پخش حاملها در ناحیه پایه در دمای  622کلوین برابر  12 µmاست لذا مقدار طول ناحیه پایه نیز برابر µm

 12در نظر گرفته شده است.

 -2-6اکتیویتههای مختلف
از دیگر عوامی که بر خروجی سلول اثرگذار است اکتیویته چشمه میباشد .ضرایب  G2و  αدر رابطه  6با در نظر
گرفتن چشمه ای با اکتیویته  7Ciبرای چشمه  36Niبه ترتیب برابر  3561e71 eV/cm6sو  6321/24 cm-7و برای چشمه
 741Pmبرابر  2516e71 eV/cm6sو  462/68 cm-7بدست آمده است .اکتیویته کمتر باعث تولید کمتر  EHPو در نتیجه
کاهش جریان اتصال کوتاه و نیز کاهش  Vocحسگر میشود .این اثر در شکل  2برای اکتیویتههای مختلف چشمه Ni
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نشان داده شده است .کاهش اکتیویته باعث افزایش حساسیت دمایی و البته از طرفی کاهش گستره دمایی اندازهگیری
میشود .بیشترین دمای قابل اندازهگیری در اکتیویته  722 mCiبرابر  482 Kاست که این مقدار در اکتیویته 2/227 mCi
به  642 Kکاهش مییابد .حساسیت دمایی حسگر بتاولتائیک نیز با کاهش اکتیویته افزایش مییابد (جدول .)7

شکل  -2محدوده دمایی اندازه گیری در اکتیویته های مختلف

چشمه Ni

30

جدول  -7حساسیت دمایی حسگر در اکتیویته های مختلف دو چشمه
1.119

1019

109

9

91

911

Ni

36

-00.9

-0099

-0019

-9089

-9039

-90.9

Pm

741

-0007

-0097

-9017

-9.77

-9.77

-9007

اکتیویته ()mCi

9019

 Voc -6-6نسبت به چشمههای مختلف
نوع چشمه مورد استفاده از دیگر عواملی است که میتواند بر  Vocاثر گذار باشد در شکل  6تغییرات  Vocدر
محدوده دمایی  262تا  622 Kبرای دوچشمه در دو اکتیویته  72 mCiو  72 µCiنشان داده شده است .بر اساس نتایج
بدست آمده  Vocحسگر برای چشمه  741Pmبیشتر از چشمه  36Niاست .با توجه به ناحیه خطی تغییرات  Vocدر اکتیویته
برابر ،نوع چشمه تغییرات چندانی در محدوده دمایی اندازهگیری ندارد .همانطور که در جدول  7نشان داده حساسیت
دمایی اندازهگیری نیز تغییرات قابل مالحظهای با نوع چشمه ندارد .انرژی میانگین و بیشینه انرژی چشمه  741Pmتقریبا
سه برابر چشمه  36Niاست و با توجه شکل  2که نشان دهنده اکتیویههای مختلف با نسبت  72برابر است تغییرات بدست
آمده با نسبت  6برابر دور از انتظار نیست.

شکل -6تغییرات  Vocحسگر نسبت به دو چشمه در اکتیویته های مختلف

-4-6تغییرات زمانی اکتیویته
یکی دیگر از عواملی که در حسگر دمایی بتاولتائیک باید مد نظر قرار گیرد تغییرات زمانی اکتیویته میباشد .براساس
شکل  Voc ،2حسگر نسبت به تغییرات اکتیویته حساس است و لذا باید در طراحی حسگر اثر تغییرات زمانی مد نظر قرار
گیرد .در شکل  4و  6تغییرات نسبی  Vocدر دوره های زمانی  7تا  22سال برای چشمه  36Niو دورههای زمانی 7تا 242
ماه برای چشمه  741Pmبا اکتیویته  72 mCiنشان داده شده است .با توجه به نتایج تغییرات زمانی  Vocدر چشمه Pm
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بدلیل نیمهعمر پایینتر ،بسیار بیشتر از چشمه  36Niاست که در صورت استفاده نیازمند کالیبراسیون دورهای بیشتری است.
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شکل-4اختالف ولتاژ نسبی ایجاد شده با  36Niبا اکتیویته  72 mCiشکل -6اختالف ولتاژ نسبی ایجاد شده با  741Pmبا اکتیویته 72mCi

 -4بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق به مقایسه عملکرد یک حسگر دمایی بتاولتائیک با استفاده از نیمههادی  Siو چشمههای  36Niو  741Pmپرداخته
شد .برای دستیابی به بیشترین محدوده دمایی اندازهگیری مقدار چگالی ناخالصیها در دو ناحیه تابنده و پایه برابر )ND=8e71(#/cm6

و) NA=4e78(#/cm6بدست آمد .ضخامت ناحیه تابنده و پایه بر اساس طول پخش حاملهای اقلیت انتخاب شد .محدوده و حساسیت
دمایی حسگر نسبت به تغییرات اکتیویته متغیر است و در اکتیویتههای باالتر میتوان محدوده دمایی باالتری را اندازهگیری کرد .نوع
چشمه در اکتیویتههای برابر اثر چندانی بر محدوده دمایی قابل اندازهگیری ندارد .بدلیل نیمه عمر کمتر چشمه  741Pmنسبت به چشمه
 36Niتغییرات زمانی  Vocحسگر بیشتر است ،لذا استفاده از چشمه  36Niبدلیل پایداری باالتر خروجی نسبت به زمان مناسبتر می
باشد.
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