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رخش  يك نمونه المپ د     و كوارتز   شيشه به فلز و با كمك نوار موليبدن        جوشبا استفاده از روش       – چكيده
براي رفع آلودگي الكترودها و محفظه المپ از روشهاي شيميايي، گاززدايي با كوره القايي          . ساخته شد ليزر  

آزمايش طول عمر المپ انجـام و در حـين آن           . و تخليه الكتريكي در محيط گاز خالص بي اثر استفاده شد          
  . مشاهده شد و تكرارپذيري آن به خوبي شدرفتار پالس نور و جريان آن اندازه گيري

  . شيشه به فلزجوشالمپ درخش ليزر،  -كليد واژه
  .PACS -0760،4272،4280كد 

 

 مقدمه -1

امروزه از المپ درخش ليزر در بسياري از كاربردهاي روزمره          
ال، تحريـك   امانند چراغ هاي هشدار دهنده، عكاسي سرعت ب       

 اما مهمتـرين    ،برخي مدار هاي الكترونيكي استفاده مي شود      
اين المپ پمپ كـردن محيطهـاي فعـال ليـزر ماننـد      كاربرد  

 با توجه به نوع محيط فعال ليزر      ]. 1[مي باشد  Nd:YAGليزر
 تغيير مـي كنـد،      آن گاز درون     و فشار  ، تركيب و اندازه المپ  

 Nd:YAG به عنوان مثال براي پمپ كردن ليزرهاي پالـسي        
اگر چه در بسياري از سيـستم       . از گاز زنون استفاده مي شود     

ليـزر حالـت جامـد عمـل پمـپ محـيط فعـال توسـط                هاي  
، امـا در مـواردي ماننـد        ]1[ليزرهاي ديودي انجام مي شـود     

گداخت هسته اي با روش محصور سازي اينرسي كـه در آن            
نياز به پرتو هاي پرتوان ليزر است بهترين وسيله پمپ كردن           

 زنون  درخش المپ .]2[ المپ درخش مي باشد    ،محيط فعال 
تخليه الكتريكي هاله اي درون گـاز زنـون،          است كه با     المپي

ير همدوس و به رنـگ سـفيد در زمـان           غنوري با شدت باال،     
تيوپ المپ معموال از جـنس كـوارتز      . كوتاهي ايجاد مي كند   

 كه با گاز زنون پر شده و دو الكتـرود در دو انتهـاي آن                است
ار  يـا دو خطـي توانـد   شـكل تيـوپ مـي   . آب بندي شده اند

براي تخليه الكتريكي در المـپ نيـاز بـه يـك             .حلزوني باشد 

منبع ولتاژ باال مي باشد تا خازن هاي تخليه با آن شارژ شده             
و پس از تحريك المپ با تخليه شدن در آن و ايجاد پالسـما              

  .  تپ نوري شديدي توليد شود) زنون(از گاز 
 راه اندازي المپ ابتـدا در تيـوپ يـك پـيش              تحريك و  براي

پـيش يـونش    دليـل ايجـاد ايـن       .  مي شود  يونش اوليه ايجاد  
مي باشد تا خازن هاي شارژ      مقاومت الكتريكي المپ    كاهش  

 پـيش يـونش      يك روش ايجاد ايـن     .شده در آن تخليه شوند    
و كه به دور المپ پيچيده شده       است  سيمي  استفاده از   اوليه  

يك پالس الكتريكي با جريان بسيار كوچك اما ولتاژ چند ده           
پس از آنكه پالس راه انـداز       . اعمال مي شود  كيلو ولتي به آن     

به المپ اعمال شد، گاز يـونيزه شـده و خـازن سـريعا درون               
وقتي كه ايـن جريـان پـالس از درون          . المپ تخليه مي شود   

 اتمهــاي گــاز زنــون را يالمــپ عبــور مــي كنــد، الكترونهــا
برانگيخته مي كند و آنها را به ترازهاي انرژي بـاالتر منتقـل             

كترونها سريع به تراز پايين باز مي گردند و فوتون          ال. مي كند 
  .  مي كنندساطع

زمان تخليه براي المپهاي فالش از ميكرو ثانيه تا چند ميلي           
  .ثانيه است و آهنگ تكرار مي تواند تا چند صد هرتز باشد

  ستفاده از اتصال نواريطراحي و ساخت المپ درخش ليزر با ا
 عباس   بيات  ومحمد  ماليم، مهدي   بخش زادمحمودي

 سازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشكده فيزيك پالسما و گداخت هسته اي 
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  : چگونگي ساخت - 2

  : ساخت الكترودها -1- 2
براي اتصال فلـز بـه كـوارتز از روشـهاي مختلفـي  اسـتفاده                

  فلزي نـازك   آب بندي نوار   روش    از  كه در اينجا   ،]3[شود  يم
فلـز از ريبـون     -معموالً در اتـصال كـوارتز     .استفاده شده است  

اگر سـطح موليبـدن     . شود  موليبدن فرآوري شده استفاده مي    
بوسيله كندگي شيميايي زبر شود، چسبندگي اين دو بـسيار          

  .خواهد بودقوي 
 تـنش هـاي   د تـا از     ريبون بايد بـه انـدازه كـافي نـازك باشـ           

شكننده كه در كوارتز در جهت عمود بر سطح ريبون ايجـاد            
همچنين بايد به اندازه كـافي كلفـت   . شود جلوگيري كند  مي

 ،شود   طولي كه در هنگام سرد كردن اعمال مي        تنشباشد تا   
  . تحمل كندرا

الكترودهاي المپ درخش از جنس تنگستن هستند اما كاتد         
 پس بايد تابع    ،ي باالتري داشته باشد   بايد قابليت الكترون ده   

كار آن كاهش يابد كه اين كار با اضافه كـردن توريـوم و يـا                 
بـا  . شـود   عناصر مناسب ديگري مانند استرانسيوم انجام مـي       

توجه به مشكالت تهيه تنگستن مناسب براي ساخت المـپ          
 كـه در جوشـكاري     خـالص  درخش، از الكترودهاي تنگـستن    

 تنگستني كه  نوان آند و از الكترودهاي      رود، بع   آرگون بكار مي  
ابتـدا از   .  بعنوان كاتد اسـتفاده كـرديم      ،داراي توريوم هستند  

 ميليمتــر 3بــه قطــر توريــوم -ميلگــرد تنگــستن و تنگــستن
 سانتيمتر بريده شد و سـپس بـا دسـتگاه           2طول    اي به   قطعه
-كامالً گرد و سر قطعـه تنگـستن         يك سر الكترود آند    تراش

 سر ديگر هر دو تكـه       .اندكي مخروطي گرديد  توريوم با شيب    
  .به صورت يك سطح صاف در آورده شد

، ابتدا  قطعات تنگستني الكترودها    شيميايي اريبراي تمييز ك  
از   پس . را درون محلول آب ژاول انداخته و حرارت داديم      آنها

 الكترودها را در محلـولي شـامل        ،با آب شير  شستشوي كامل   
  و قـرار داده    كسيژنه و آب مقطـر      هيدروكسيد آمونيوم، آب ا   

 در نهايت آنهـا را      .شو داديم ا آب شير شست   بار ديگر  آنها را ب     
  . خشك نموديمهواي گرمبا محلول متانول تميز كرده و با 

پس از شستن الكترودها بـا محلـول شـيميائي، بـراي انجـام              
عمليات گاززدائي الكترودها را در يك لوله از جـنس كـوارتز            

 بـا قـرار دادن لولـه درون         .درون آنرا خالء كرديم   قرار داده و    
 تنگستن شـروع بـه      KW1 با توان     كوره القايي   يك سيم پيچ 

  .)1شكل(سرخ شدن كرد

 
  گاززدائي تنگستن در كوره القائي -1شكل 

 دقيقه الكترودها را از كوره خـارج        20 پس از گذشت حدود     
ها بـا كـوارتز در تمـاس بودنـد،          در محلي كه الكترود   . كرديم

كوارتز كامالً سياه شده بود كه نشان دهنده خروج آلودگيهـا           
 به كمك دسـتگاه    ،پس از گازدائي تنگستن   . از تنگستن است  

نقطه جوش، اقدام به اتصال ريبون موليبدن فرآوري شده  به           
بـراي ايـن كـار ريبـون موليبـدن را روي             .تنگستن نمـوديم  

 قرار داده و دور آنرا بـا يـك اليـه از             قسمت پخ شده الكترود   
 و اين مجموعه را روي الكتـرود نقطـه          هپوشاند  ورق تانتاليوم   

درحاليكه همزمان گاز آرگون به محل وارد       . داديم  جوش قرار   
 محـل جـوش هنگـام سـرخ شـدن           اكسيد شدن شد تا از      مي

داده تا اتـصال      جلوگيري كند، چند بار پدال دستگاه را فشار         
سپس به سر ديگر نـوار      . ديوجود آ ه   ب چند نقطه  در   محكمي

موليبدن يك تكه نوار تانتاليوم و در ادامه يـك سـيم نيكـل              
 الكترودهـا از ايـن      ، تا پس از سـاخت المـپ       شدنقطه جوش   

يند بايد بدون   آكل اين فر  . طريق به منبع تغذيه متصل شوند     
تماس دست با الكترودها و با پنس و در محيط تميـز انجـام              

 از نشستن هرگونه آلودگي روي الكترودها جلـوگيري         شود تا 
  .شود

  ساخت محفظه المپ -2- 2
براي ساخت محفظه المپ از يك لوله از جنس كواتز به قطر            

 سـانتيمتر   15 ميليمتـر و بـه طـول         1 ميليمتر و ضخامت     6
 لوله شيشه اي قبال با استفاده از محلول بـسيار           .استفاده شد 

را  آن   در ادامـه  ده و   تشو داده شـ   سرقيق اسيد فلوريدريك ش   
 درجه سانتيگراد   200شش ساعت در كوره با دماي       به مدت   

 مولكولهاي حبس شده گاز از آن خارج        حرارت داده بوديم، تا   
  .  براي استفاده آماده شودشده و

داديـم    ابتدا الكترودهـا را درون لولـه قـرار          براي انجام اتصال    
س از آنكـه    پ. طوري كه سر الكترودها به طرف همديگر باشد         
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  Tدو سر لوله با شعله هيدروژن مسدود شد از طريق اتـصال  
 ءشكل ايجاد شده بـر روي ديـواره لولـه، درون لولـه را خـال               

 سـانتيمتري از يكـديگر قـرار        4الكترودها در فاصـله     . كرديم
 در ادامه لوله را به سه نظـام هـاي دسـتگاه ليـت           داده شدند   

)Lathe(   فاده از شعله هـوا    با است و    كرده  شيشه گري متصل-
 كـه بـه علـت       نمـوديم هيدروژن كوارتز دور الكترودها را نرم       

روي بـر  خـالء بـودن درون لولـه، كـوارتز شـروع بـه ريـزش        
كل ريبون موليبدن بايد بـا كـوارتز        . درك  تنگستن و موليبدن    

.  شـود و كمـي كـوارتز هـم روي تنگـستن بنـشيند              اندهپوش
نجام داده و پس از سـرد       سپس همين كار را براي سر ديگر ا       

ــراي تزريــق گــاز از دســتگاه ليــت جــدا    شــدن، المــپ را ب
  .)2شكل(يمردك 

   

  
  المپ آماده جهت تزريق گاز -2شكل

تزريق گاز به و تمييز كاري تخليه الكتريكي  -3- 2
  المپ

براي تمييز كردن بهتر المپ و افزايش طول عمر آن از روش             
براي ايـن   ]. 4[تمييزكاري تخليه الكتريكي استفاده مي شود     

  بـه مجموعـة خـالء متـصل        ا المـپ ر   Tاز محـل اتـصال      كار  
براي آنكه المپ بطور صحيح تخليه شـود الزم اسـت           . كرديم

 سـپس شـير گـاز       ، كاهش يابـد   ميلي بار  10 -6   كه فشار تا  
 تا يك جريان اندك گاز در مجموعه وجود         را باز كرديم   زنون

تغذيـه ولتـاژ بـاال      دو سر الكترودها را به منبـع        . داشته باشد 
متصل كرده و تخليه الكتريكي براي تميز كردن درون المپ          

ورود گـاز و    در حين تخليه الكتريكي درون المـپ         .انجام شد 
 تخليه الكتريكي باعث وجود .تخليه با پمپ خالء ادامه داشت     

جريان الكتريكي باال بين دو الكترود و گداخته شدن آنها مي           
رودها و گـرم شـدن فـضاي درون         با گداخته شدن الكت   . شود

 و سطح شيشه كنده شـده و از         المپ آلودگي ها از الكترودها    
از تمييز كاري با روش تخليـه    پس    .محيط تخليه  مي شوند    

 زنـون بـا خلـوص       درون المپ تخليه شـده و گـاز       الكتريكي،  
 400اي فشار را روي       به كمك گيج عقربه   .  وارد شد  99,99%

 Tس شير گاز را بسته و انـشعاب         ميلي بار تنظيم كرده و سپ     
  .را از محل اتصال به لوله اصلي جدا كرديم

 آزمايش المپ -3

 از روش راه اندازي خارجي استفاده شـد         براي آزمايش المپ  
 بـسته   )3شـكل  (مـداري مطـابق شـكل     كه بـه ايـن منظـور        

  .]5[شد
  

  
   شماتيك مدار تست المپ ساخته شده-3شكل

انـدازي خـارجي اسـتفاده      براي راه اندازي المپ از روش راه        
در اين روش پالس روشن كننده المـپ، بوسـيله          . شده است 

راه انداز  از طريق سيم پيچي كه به دور المپ پيچيده شـده              
 در اين روش يك پالس      .)4شكل(شود  است  به آن اعمال مي     

به سيم پيچ اعمال مي شود، ) كيلوولت30در حدود   (ولتاژ باال 
مقاومـت آن  از مـپ ايجـاد و   يونش اندكي در گـاز درون ال    تا  

 خازن، در آن    ون انرژي ذخيره شده در     در نتيجه  .كاسته شود 
آسـتانه  ولتاژ شارژ خازن با توجه بـه انـرژي           .تخليه مي شود  

انرژيي كه با اعمال آن المـپ       ( المپ تعيين مي گردد      انفجار
  ).منفجر مي شود

  

  
   المپ با سيم پيچ دور آن براي راه اندازي-4شكل

  
ميليمتر 40فاصله نوك دو الكترود از يكديگر       ه به آنكه    با توج 

 ميليمتر است، انرژي آستانه از      4و قطر داخلي محفظه المپ      
  .رابطه تجربي زير محاسبه شد

2
exp 1.2 10 19.2pE l d t J= × =  
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 قطر لوله بر حسب ميليمتر  d، فاصله دو الكترودLكه در آن 
ـ       (پهناي پالس  برحسب ثانيه اسـت        tpو   ه مـدار   بـا توجـه ب

100pt،استفاده شده در اين پژوهش sµ= مي باشد(.  
  

  
   مدار راه انداز المپ-5شكل

  

  
  )الف(

  
  )ب(

  المپ در لحظه درخش) ب(المپ در زمان خاموشي، ) الف (– 6شكل

با توجه به مشخصات مدار الكتريكي و انرژي آسـتانه المـپ،             
 800رژي آستانه با ولتـاژ       ان 1/0براي آزمايش المپ ابتدا در      

ز بـا   يـ  انرژي آسـتانه ن    2/0 پالس و در     10000ولت به تعداد    
فركـانس  .  پالس زده شد   12000 ولت  به تعداد      1600ولتاژ  

 پــس از تعــداد . شــدنظــيمتخليــه الكتريكــي يــك هرتــز ت
المـپ يـك روز     بـه   كيلـو ولـت      1,6پالس بـا ولتـاژ      12000

اف كاتد جرم سـياه     دراين مرحله در اطر     .استراحت داده شد  
پس از آن    .رنگي بر روي جدار دروني المپ تشكيل شده بود        

 از محـل نـشتي      المپخروج گاز   آن  المپ كار نكرد كه علت      
 طي فرآيند درخش و بـه علـت آلـودگي           كوچكي كه احتماالً  

 آلودگي درون محـيط   .، مي باشدمحيط ايجاد شده بود   هاي  
 بر روي ديـواره     المپ طي فرآيند كار و پس از گرم شدن آن         

داخلي آن قرار مي گيرند و به صـورت عامـل جـذب انـرژي               
عمل مي كنند، در نتيجه در همان محـل امكـان بـه وجـود               

     . آمدن حفره وجود دارد
 ءبراي اندازه گيـري شـدت نـور المـپ از ديـود نـوري خـال                

)Vacuum Photo Diode( ســانتيمتري 20 كــه در فاصــله 
بـراي انـدازه گيـري      . فاده شـد  المپ قرار داده شده بود اسـت      

 ν=20MHz∆  بـا  Pierson 4997 از كويـل   نيـز پالس جريان
 براي رفتار زماني پالس     نمودارهاي بدست آمده  . استفاده شد 

در   ، پـالس 20000پـس از  ، نوري و جريان الكتريكي المـپ    
 8  و 7ي  هـا   شـكل  درولت   1600و   1100ولتاژ هاي تخليه    
  .استنشان داده شده 

  

) مشكي(با پالس جريان) آبي(مقايسه پالس نوري -7شكل 
ولت1100درولتاژ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايرانسيزدهمين 

  5   

  
  .ولت1600در ولتاژ) مشكي( پالس جريانو) آبي( پالس نوري-8شكل 

 ولتـاژ شـارژ     ا تغييـر  از مقايسه دو نمودار ديده مي شود كه ب        
ولت شدت پالس نوري بيش از دو برابر شده         1600 به   1100
در هـر    .)لي ولـت  مي800ميلي ولت در مقايسه با      350 (است

، كه ناشي از قله جريان      دو نمودار پالس نوري پس از قله اول       
 ايـن افـزايش   .  يك افزايش ديگر هم ديده مي شود       مي باشد، 

 يك دره ايجـاد شـده در پـالس جريـان و              هم زمان با   تقريباً
ناشي از بازگشت جريـان و       جريان   دره اين   .ناشي از آن است   

علت وجود اين . ي باشدحركت ذرات باردار در جهت عكس م  
جريان بازگشتي كار كردن مدار آزمايش در  حالـت ميرايـي            

   .]1[بحراني است

 پالس را   5براي بررسي تكرار پذيري پالس هاي نوري، تعداد         
ولـت  1600 و   1100بصورت متوالي در هـر دو ولتـاژ كـاري           

ديـده  .  نشان داده شـده اسـت      9نتايج در شكل    . ثبت كرديم 
  .پالس نوري تقريبا يكسان و پايدار استمي شود كه رفتار 

  
  )الف(

  
  )ب(

 1100) الف( پالس نوري المپ در ولتاژهاي كاري 5 برهمنهي -9شكل 
  .ولت1600)ب(ولت 

  

  :نتايج -4
شيشه با پايداري خـوبي     -در فرآيند ساخت المپ، جوش فلز     

جـوش ايجـاد    . با استفاده از اتصال نوار موليبدن ايجـاد شـد         
 ضربه ناشي از تخليـه الكتريكـي را بـه           شده تنش ها و امواج    

براي ساخت المپ درخش با طول عمر باال        .خوبي تحمل كرد  
استفاده ازالكترود هاي بدون آلـودگي و خـالص بـسيار مهـم             

كل فرآيند ساخت بايد در محيطـي تمييـز و عـاري از             . است
تمييز كاري شيميايي و تخليه الكتريكـي       .آلودگي انجام شود  

ي بسيار مهـم اسـت، تـا آلـودگي درون بـه             و گاز زدايي القاي   
  .حداقل برسد
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Design and fabrication of a laser flash lamp, using ribbon seal technique 
M. BakhshZad Mahmoudi, M. Molayem, and A. Bayat 

Plasma and Nuclear Fusion Research Center, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran. 

Abstract- in this paper, design and fabrication of a Xenon flash lamp using Glass to Metal 
sealing technique is explained. Welding is performed using Molybdenum foil and Quartz. 
Electrodes and glass tube are cleaned using chemical cleaning techniques, degassing by 
inductance furnace and electric discharge in a noble gas. The lifetime of the lamp is measured 
and during this the behavior of the optical and electrical pulses are determined. The experiments 
are repeatable. 

Keywords: Laser flash lamp, Glass to metal welding 
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