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Abstract 
 

The main goal of this project was to get a complete picture of how electron 

accelerators are used to produce light for research. The progression of the 

electrons from gun, via accelerator and focusing magnets to the storage ring is 

followed. The main components and the operation of the ring are described and 

various ways of producing synchrotron radiation in the ring are discussed.  

Some spectroscopic methods and applications of synchrotron radiation are 

presented. Soft X-ray spectroscopy studies of acrylic polymers were performed as 

well as a study of what effects cooling of a sample (zinc) to 10 K have on an 

extended X-ray absorption fine structure spectrum. 

The FEL-project at MAX-lab is described. A free-electron laser produces 

short pulses of coherent light. The thermionic gun has been upgraded to work as a 

photoelectron gun and produce electron pulses that are synchronized with a laser 

pulse, both on the order of 1 ps. 
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1 Bakgrund 

 

Som fysiklärare på gymnasiet får man ofta frågor från eleverna om det område 

inom fysiken man just arbetar med: ”Vad har man för nytta av detta?” och 

”När/var/i vilka sammanhang används detta?”. Eleverna är nyfikna och vill veta 

mer om hur det man för tillfället studerar tillämpas i vardagen eller inom 

forskningen. Men frågorna kommer också på de mer teoretiska avsnitten som 

allmänt anses vara svåra och där eleverna har svårt att se kopplingen till 

”verkligheten” utanför skolan.  

Forskning är en färskvara. När man arbetat som lärare i 20-30 år kan man 

fråga sig ”Hur stor insikt i modern forskning i fysik har vi lärare själva?”. 

Vanligtvis ges inte mycket utrymme inom arbetstiden för fortbildning inom sitt 

eget ämnesområde. Därför är det glädjande att staten satsat på projekt Lärarlyftet 

för att ge lärare möjlighet till ämnesfortbildning och fördjupning. Examensarbetet 

gjordes på Lunds universitet, fysiska institutionens avdelning för synkrotronljus 

men inriktningen är, som titeln anger övergripande. Arbetet har till stora delar 

riktats till gymnasielärare och har därmed även ett pedagogsikt syfte.  

 

1.1 Syfte 

 

Hur kan gymnasieskolans fysikkurser kopplas till modern forskning i fysik?  

Problemformuleringen har sin upprinnelse just i de frågor man får som lärare. 

Elevernas frågor är utmanande och måste tas på allvar. Genom att uppdatera mig 

själv om vad som händer på forskningsfronten i fysik hoppas jag finna exempel på 

tillämpningar som kan användas i undervisningen, tillämpningar som kan hjälpa 

eleverna förstå delmomenten i fysikkurserna och att allmänt göra fysiken mer 

begriplig.  

 

1.2 Metod 

 

Under en termin har jag studerat fysik och tillbringat tiden på MAX-lab i Lund, 

Sveriges nationella laboratorium för synkrotronljusforskning. Inledningsvis fick 

jag grundläggande undervisning om acceleratorer och synkrotronljus-

anläggningar. Därefter delades tiden mellan några olika forskningsprojekt på 

MAX-lab. Min roll i dessa forskningsprojekt har varit deltagande observatör.  

Examensarbetet är uppdelat i två delar för att öka tillgängligheten för 

gymnasielärare och fysikintresserade icke-specialister. I första delen, kapitel 2-5 

beskrivs fysiken bakom hur synkrotronljuset produceras och hur ljuset 

transporteras till experimentstationerna. I andra delen, kapitel 6-8 redovisas 

resultaten från de experiment jag deltagit i med olika forskningsgrupper. 

Grupperna har olika inriktning på sin forskning och består också av olika 

människor. Eventuell hänvisning till ”vi och oss” vid redovisningen av projekten 

innebär därför hänvisning till olika konstellationer människor 
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2 Vad är en synkrotron? 

 

I samband med att JJ Thomson upptäckte elektronen 1897 gjorde J Larmor 

beräkningar på hur stor effekt som utstrålas då en elektron accelereras. AM 

Liénard formulerade året därpå ett utryck för beräkning av effekten som utstrålas 

då en elektron rör sig med relativistisk fart i en cirkulär bana.  På 1920-talet 

arbetade man på att ta fram de första partikelacceleratorerna för forskning inom 

kärnfysik. Men det var först efter ett par dekader av försök med krockande 

partiklar som man insåg att man kunde ha någon nytta av biprodukten, 

synkrotronstrålning för annan forskning [1]. Trots att man länge känt till att en 

accelererad laddning sänder ut strålning var det först i maj 1947 som rapporten 

om ”Strålning från elektroner i en synkrotron” publicerades [2].   

De första synkrotronljusanläggningarna var ursprungligen gjorda för 

kärnfysikexperiment och kallas därför skämtsamt för parasiter och mer formellt 

för generation 1.  LUSY i Lund byggdes på 1950-talet för forskning inom 

kärnfotofysik men användes som synkrotronljuskälla från 1972-1979 dvs. LUSY 

tillhörde generation 1, [3]. MAX I-ringen som invigdes 1987 är en generation 2-

anläggning. Den byggdes för att producera synkrotronljus i dipol- eller 

böjmagneter. I generation 3-anläggningarna används insättningselement med 

magneter längs raksträckorna i ringen för att ta ut synkrotronljuset. MAX II-

ringen som invigdes 1995 tillhör generation 3. Även MAX III tillhör generation 3 

och byggdes för att komplettera och avlasta MAX II men också för att testa och 

utveckla ny utrustning. Generation 4 med MAX IV är på planeringsstadiet och 

nyligen kom beslut om att den ska byggas. Den nya generationen innebär att det 

byggs en kortpulsanläggning och en FEL, frielektronlaser. Acceleratorn blir 250 

m lång och lagringsringens omkrets 500 m. 

I MAX-lab accelereras elektroner för att producera strålning inom ett stort 

våglängdsområde, från radiovågor till hårdröntgenstrålning. Det är framförallt 

möjligheten att kunna välja våglängd på strålningen och strålningens kvalitet som 

gör den så användbar, en intensiv, riktad och polariserad ljusstråle, precis de 

egenskaper som behövs för att snabbt kunna analysera ett prov. 

Elektronerna accelereras upp till enormt hög fart. Då de passerar genom 

lagringsringarna är deras -faktor cirka 3000. Det betyder att elektronernas fart, v 

är 99,99999 % av ljusfarten, c enligt definitionen 22 /1/1 cv  

I princip kan man producera elektromagnetisk strålning genom att 

accelerera vilka laddade partiklar som helst. Att man valt att accelerera elektroner 

beror på lättillgängligheten och deras ringa massa då de kommer upp i 

relativistiska energier med ett minimum av tillsatt energi. Andra 

synkrotronljusanläggningar har valt att i stället använda positroner, som är den 

vanliga elektronens antipartikel. 

Synkrotronljuset används för forskning inom många olika områden, fysik, 

kemi, biologi, geologi, medicin och teknik. Med synkrotronljus kan man t.ex. 

studera katalysiska reaktioner, magnetiska material, halvledaregenskaper, 

ozonreaktioner, enzyms aktiva del i en biologisk process, strålningspåverkan i 

biologiskt vävnad mm.  

I kapitel 2.1-2.2 beskrivs fysiken bakom synkrotronljuset, varför 

elektronerna svänger då de passerar ett magnetfält och varför de sänder ut ljus.  
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2.1 Krafterna  

 

Då en laddad partikel kommer in i ett elektromagnetiskt fält påverkas den av en 

resulterande kraft, accelereras och sänder ut strålning. Vilken typ av ljus som 

sänds ut beror på hur stor kraften är. Ur Lorenz ekvationer får vi sambanden 

mellan kraft, energi och elektrisk och magnetisk fältstyrka. 
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q     partikelns laddning 

E     elektrisk fältstyrka 

v      partikelns hastighet 

B     magnetisk flödestäthet  

(magnetfältstyrka) 

Av ekvation (1) framgår att kraften som verkar på partikeln både beror på det 

elektriska och det magnetiska fältet. Ekvation (2) visar att partikelns 

energiändring endast påverkas av det elektriska fältet. Uppdelning av ekvation (1) 

ger 

)(1 BvqF    

EqF 2  

För att få en stor kraft på partiklarna bör man alltså öka antingen E  eller B  eller 

båda. Kraften från både det elektriska och det magnetiska fältet är proportionell 

mot partikelns laddning. Kraften från det magnetiska fältet är dessutom 

proportionell mot partikelns fart. Därför accelereras elektronerna först i ett 

elektriskt fält i elektronkanonen. Sedan far elektronerna vidare genom 

acceleratorn där de passerar oscillerande elektriska fält tills de når relativistisk 

fart. När partiklarna sedan rör sig med en fart nära ljusets får man en mycket stor 

kraftökning genom att öka B . Och det är med hjälp av magneter som man böjer 

av elektronstrålens bana i synkrotronljusanläggningarna. Magneterna behövs för 

att hålla elektronerna i banan men det är också när elektronerna ändrar riktning 

som ljuset tas ut.  

 

2.2 Ljuset 

 

När en partikel påverkas av en resulterande kraft kommer den att accelerera. I 

synkrotronljusanläggningar rör sig elektroner runt i ringar dvs. de accelererar in 

mot mitten. Från Lorentz och Newtons ekvationer vet vi att  

amEqF  . 

Då elektronerna accelererar in mot mitten genereras ett elektriskt fält 

parallellt med accelerationen. Det elektriska fältets utbredningsriktning är 

vinkelrätt mot själva fältriktningen. 

När elektronen befinner sig i punkt A, bild 1, sänder den ut ett elektriskt fält 

med riktningen motsatt accelerationen, [4]. Elektronen har en något längre väg till 

punkt B än E -fältet. Därför kommer det fält som elektronen utsänder i B att ligga 

något efter det fält som samma elektron sände ut i A. Resultatet blir en puls som 

följs av flera andra pulser dvs. det strålar ut synkrotronljus. Genom att låta 
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pulserna passera en monokromator eller göra en fouriertransform kan våglängden 

på ljuset beräknas. De våglängder man får ut beror på pulsens längd dvs. hur stor 

energi elektronen har och vilken krökningsradie banan har. På grund av 

elektronens fart får man relativistiska effekter vid utbredningen av strålningen 

vilket innebär att synkrotronljuset strålar ut i en smal kon i tangentens riktning. 

Öppningsvinkeln för konen är proportionell mot 


1
, [5]. 

 
Bild 1 Då elektroner accelererar alstras ett elektriskt fält som utbreder sig 

vinkelrätt mot fältriktningen 

 

3 Från elektronkanon till synkrotronljus 

3.1 Kanon och accelerator 

 

Första steget i acceleratorn är att få loss elektroner. De skapas/frigöras på i princip 

två olika sätt, antingen genom termisk emission eller genom fotoemission. Första 

metoden, som normalt används, innebär att man upphettar en katod av metall, ofta 

överdragen med metalloxid, 1000-2000 grader och får på ytan ett moln av 

elektroner som lossnar. I andra fallet belyser man katoden med en laserpuls och 

frigör på så sätt fotoelektroner. Med denna metod kan man lättare styra antalet 

frigjorda elektroner.  

När elektronerna har lossnat extraheras de i en elektronkanon. Spänningen 

mellan elektroderna är mycket stor och levereras i pulser. För att elektronerna inte 

ska spridas och avvika från banan innan de kommer till nästa accelerator så 

placeras katoden inuti en kavitet, en RF-kanon (radio-frequency gun). Statiska 

elektriska fält är inte tillräckligt starka för att ge elektronerna den höga energi som 

krävs utan man accelererar elektronerna i ett oscillerande elektriskt fält med en 

mycket hög frekvens. RF-kanonen arbetar med två frekvenser samtidigt där RF-

strukturen kräver 3 GHz. Men kanonen drivs inte kontinuerligt med 3GHz utan 

det kommer pulståg med 3 GHz då och då t.ex. varannan sekund (0,5 Hz) för 

MAX II. Då skickas det iväg pulser som vardera är några picosekunder långa 

under några nanosekunder (15-50).  

Från RF-kanonen fortsätter elektronerna till de linjära acceleratorerna, s.k. 

linacs. Här får man upp elektronenergin till drygt 200 MeV. Man kan sedan 

antingen leda in elektronerna till MAX I-ringen eller låta dem passera en 

recirkulator. Den består av två system av dipolmagneter som vardera böjer strålen 

180
o
. Därefter går strålen genom linacs igen tills elektronerna kommer upp i drygt 

400 MeV då de skickas ut till MAX II- eller MAX III-ringarna bild 2. 
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Bild 2  Översiktsbild över acceleratorn i MAX-lab. 

 

Varje linac är 5,2 m lång och är uppbyggd av en massa celler som liknar ihåliga 

skivor. De ligger kloss intill varandra och bildar ett långt rör, [6].  Skivorna är 

placerade vinkelrätt mot elektronstrålen som kan passera genom en öppning i 

mitten, iris. Man låter det elektriska fältet oscillera mellan cellerna så att 

elektronbuntarna accelererar från cell till cell. Frekvensen på det oscillerande 

elektriska fältet anpassas till skivornas tjocklek, 3 GHz i MAX-lab. 

 

 
Bild 3 Till vänster en närbild av linac och till höger en cell. 

 

3.2 Lagringsring 

 

Lagringsringarna i MAX I, II och III fungerar i princip på samma sätt. Men då de 

har olika omkrets, olika kaviteter, och olika typer av dipolmagneter mm kommer 

man upp i olika elektronenergier i de olika ringarna. Ringarna ser ut att vara runda 

men de består av raksträckor och ett flertal dipolmagneter, där elektronerna böjer 

av. MAX II är byggd som en dekagon med tio par dipolmagneter och tio 

raksträckor. Omkretsen är cirka 90 m.  

Maskinvärdena för MAX II får stå som modell i beskrivningen nedan. 
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Bild 4  Översiktsbild över MAX-lab. 

 

3.3 Kaviteter 

 

I lagringsringarna låter man elektronerna accelereras vidare upp till den energin 

man ska använda, 1,5 GeV. Detta sker i accelerationsgap, RF-kaviteter, som 

ligger längs en av raksträckorna i ringen. RF-kaviteterna opererar på frekvensen 

100 MHz. Det är också i RF-kaviteterna som elektronerna får en extra dos energi 

varje varv för att kompensera för den energi de förlorat vid utsändningen av 

synkrotronljus. Redan i RF-kanonen grupperas elektronerna i pulser 

(bunches/buntar) och bildar ett pulståg. I RF-kaviteterna grupperas de om igen för 

att passa den nya frekvensen, ringens storlek och de försök som görs vid ringen. I 

MAX II cirkulerar man normalt 30 elektronpulser alltså är det ca 3 m mellan varje 

puls. Varje 100 ps elektronpuls har en längd på 3 cm. Strömmen ligger normalt på 

drygt 200 mA. 

Elektronpulsernas längd tenderar att tryckas samman då de accelereras i 

kaviteterna och för att kompensera detta låter man dem varje varv passera genom 

en Landau-kavitet där pulsen dras ut igen, [5]. Landau-kaviteten opererar på en 

annan frekvens än RF-kaviteten. Med större spridning av elektronerna längs med 

banan minskas effekten av de repellerande krafterna och på så sätt ökar 

elektronernas livstid i lagringsringen. 

 

3.4 Dipol- och kvadrupolmagneter 

 

MAX I är en generation 2- anläggning. I MAX I används ringens dipolmagneter 

eller böjmagneter för att ta ut synkrotronljuset, bild 5. Här får man ut ljus med 

kontinuerligt spektrum. 

                
Bild 5  Elektroner passerar en dipolmagnet. Ljus sänds ut i tangentens riktning. 
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Avgörande för kvaliteten på det ljus som tas ut, och i förlängningen de experiment 

som kan göras, är kvaliteten på elektronstrålen. För att få synkrotronljus med hög 

intensitet och väl samlad ljusstråle så måste elektronstrålen ha liten emittans och 

vara fokuserad. Då elektronerna påverkar varandra med repulsiva krafter låter 

man elektronstrålen passera kvadrupolmagneter, bild 6.  De fungerar på samma 

gång både som samlingslinser och spridningslinser dvs. strålen blir elliptisk. En 

uppsättning kvadrupolmagneter fokuserar strålen på bredden (x-led) och nästa 

kvadrupol fokuserar på höjden (z-led). Det förekommer även att man använder 

både sextupol- och oktupolmagneter för att fokusera elektronstrålen.                  

                      
Bild 6 Tvärsnitt av kvadrupolmagnet. Elektronstrålen har riktning in i pappret. 

 

3.5 Insättningselement  

 

Vidareutveckling av olika magneter har gett ljus med ännu bättre egenskaper än 

det man får ut vid dipolmagneterna. För att få fram detta ljus använder man 

insättningselement (insertion devices) som är placerade längs lagringsringens 

raksträckor s.k. wigglare och undulatorer. Dessa består av en serie magneter, bild 

7, som tvingar elektronerna att röra sig längs slingrande periodiska banor, likt 

sinuskurvor, i horisontalplanet. Då elektronbanan har en väldigt liten 

krökningsradie i dessa slingrande banor måste kraften som verkar på dem också 

vara väldigt stor. Centripetalkraften ges klassiskt av 
r

mv
maF CC

2

  så även om 

elektronerna är extremt relativistiska visar uttrycket att man kan förvänta sig att ju 

mindre krökningsradien är desto större är kraften och desto större acceleration får 

elektronerna.  

                
Bild 7  Wigglare. 
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3.5.1 Wigglare 

 

Ljusspektrum från wigglare är av samma typ som det som fås ut från dipolerna 

dvs. man får ut ljus med kontinuerligt spektrum. Flödestätheten i wigglarens 

magneter är stor, uppemot 2-3 T. Det innebär att elektronerna tvingas svänga 

kraftigt. Därför har det ljus som sänds ut från wigglaren hög fotonenergi och 

mycket korta våglängder och man kan få ut UV- och mjukröntgenstrålning. 

Intensiteten på ljuset är mycket större än ljuset från dipolerna. Om antalet 

magnetiska perioder i wigglaren är N så är intensiteten på ljuset som produceras 

2N gånger större än ljuset från en dipolmagnet med samma spridning på 

ljusstrålen, [7].  

För att få fram ännu starkare magnetfält använder man sig av supraledande 

magneter i wigglarna. Då kan man komma upp en flödestäthet på 3-5 T och få ut 

ljus inom hårdröntgenområdet.  

 

3.5.2 Undulator 

 

Undulatorn är uppbyggd på i princip samma sätt som en wigglare med den 

skillnaden att man inte använder så starka magnetfält. Å andra sidan används ännu 

många fler magneter där avståndet mellan magnetpolerna i samma rad är kortare. 

På så sätt skapas en serie ljuskällor med jämna mellanrum. Detta gör att man i det 

utstrålade ljuset får interferensfenomen för en viss våglängd. Förutom ljus av 

denna våglängd emitteras även ut ljus från de udda ”harmonierna” dvs. ljus med 

3, 5, 7... gånger så stor fotonenergi. Även de jämna övertonerna sänds ut, men 

med lägre intensitet. I detta sammanhang säger man att man får ut de udda 

övertonerna [5]. Språkbruket skiljer sig här från musikens där första harmonin 

motsvaras av grundtonen som följs av 1:a, 2:a… övertonerna. 

 Undulatorerna är konstruerade så att man kan variera gapet mellan 

magnetraderna genom att hissa magneterna upp eller ner. Då ändras 

magnetfältstyrkan där elektronstrålen passerar och på så sätt kan man få fram 

synkrotronljus med olika energier. 

I en variant av undulatorer kan man öppna gapet bara på ena änden av 

undulatorn. Strålningens intensitet minskar då men man får samtidigt ett lite 

bredare spektrum, fler fotonenergier. 

 

             
 

Bild 8  Ljuset från undulatorerna sänds ut i en väl samlad stråle. 

 

Synkrotronljuset från en undulator är normalt linjärpolariserat. I en Helical 

Undulator eller EPU, Elliptical Polarized Undulator, har man två undulatorer i en. 

Både ovanför och under elektronstrålen finns här två magnetrader. Därför kan 

man förskjuta ena halvan av både övre och undre magnetraden, bild 9. På det 

sättet tvingas elektronstrålen att böja av både i horisontalplanet och i 
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vertikalplanet och rör sig som en skruv emellan magneterna.  Ljuset som emitteras 

blir då vertikalt, cirkulärt eller elliptiskt polariserat och kan användas till speciella 

typer av experiment. Polariserat ljus beskriv mer i kapitel 4.2. 

 

              
Bild 9 Magnetraderna är förskjutna i förhållande till varandra i en EPU. 

 

 

Undulatorn, som är en wigglare, har fått sitt namn för att betona vilken typ av ljus 

som sänds ut. Om antalet magnetiska perioder i undulatorn är N så är intensiteten 

på ljuset som produceras N
2
 gånger större än ljuset från en dipolmagnet och är 

mer fokuserat. 

 

3.6 Kontroll och stabilitet  

 

Från kontrollrummet har man hela tiden uppsikt över elektronstrålens kvalitet. Ett 

stort antal monitorer övervakar strålen på olika ställen i lagringsringen. Alla 

magneternas inställningar finns lättillgängliga. Det är också från kontrollrummet 

som man injicerar elektroner i de olika lagringsringarna. 

Från användarnas sida är det viktigt att anläggningen producerar en 

fokuserad stråle med jämn ström och lång livslängd. På MAX-labs hemsida, 

http://www.maxlab.lu.se/status/index.html kan man följa elektronstrålen dygnet 

runt i de tre olika lagringsringarna. 

 

3.7 Säkerhet 

 

Mycket av strålningen som produceras i MAX-lab är skadlig för människor. 

Därför är t.ex. själva acceleratorn och lagringsringarna inneslutna bakom 

cementväggar. ”Dörren” in till acceleratorn väger kring 10 ton och flyttas med 

hjälp av tryckluft. Vissa områden spärras periodvis av under tiden som 

injiceringen av elektroner görs. För att ha kontroll på den strålning man utsätts för 

måste man förse sig med en dosimeter då man beträder vissa områden inom 

laboratoriet. Dessa dosimetrar reagerar omedelbart om strålnivån kommer över ett 

visst gränsvärde och varnar genom att börja pipa. Dessutom bär alla som 

regelbundet vistas i MAX-lab en personlig dosimeter. Dessa avläses var tredje 

vecka för att kontrollera att ingen utsatts för strålning utöver normaldosen under 

den aktuella perioden. 

Säkerhetsmässigt är det enkelt att stoppa strålningen, man bara stoppar 

elektronerna. Utan elektronstråle produceras ingen strålning. En dag i veckan, 

måndagar, används för kontinuerlig kontroll av materiel. Då injiceras inga 

elektroner utan acceleratorfysiker och tekniker har fri tillång till att arbeta med de 

delar i acceleratorn och lagringsringen som är avskärmade vid normal körning. 

http://www.maxlab.lu.se/status/index.html
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3.8 Vakuum 

 

I alla delarna i systemet, från kanon via acceleratorer till lagringsring måste 

trycket hållas extremt lågt. Elektronerna bromsas upp och sprids om de krockar 

med någon partikel i luften. Därför transporteras elektronstrålen i 

ultrahögvakuum. Eftersom de rör sig så fort hinner de göra en lång resa under ett 

dygn, fram och tillbaks till Pluto och inte en enda gång får de stöta ihop med en 

partikel. Dock försvinner ändå ungefär hälften av elektronerna på detta sätt och 

nya elektroner injiceras två gånger per dygn i MAX II. Trycket i systemet ligger 

på ca 10
-8

 Pa (10
-10

 mbar) [4]. För att nå och underhålla detta låga tryck används 

jon- och turbopumpar. 

 

3.9 Strålkvalitet  

 

Alla experiment som utförs i MAX-lab är beroende av elektronstrålen. Ju bättre 

kvalitet på elektronstrålen desto bättre synkrotronljus kan produceras. Vad menas 

då med kvalitet på elektronstrålen? 

I det ideala fallet skulle alla elektroner följa en perfekt cirkulär bana, 

referensbanan. Alla skulle ha lika stor energi och deras rörelseriktning skulle alltid 

vara tangentiell till referensbanan. Men i verkligheten svänger elektronerna kring 

referensbanan och kvadrupolmagneternas uppgift är att korrigera elektronstrålen 

så att elektronerna följer den ideala banan tillräckligt väl. 

Från RF-kanonen kommer elektronerna in med olika vinklar till 

referensbanan. Är vinkeln stor försvinner elektronerna snabbt ut från 

referensbanan. Men om infallsvinkeln är liten kan elektronerna följa banan fastän 

de svänger något kring den. Denna svängning kallas betatronsvängning. Det 

innebär att strålen är olika mycket fokuserad på olika ställen i ringen och att 

elektronerna korsar referensbanan med olika stor vinkel. 

Elektronernas plats och den riktning de har i förhållande till referensbanan 

beskrivs av ett fyrdimensionellt rum. Två av koordinaterna x och z anger 

elektronens läge i förhållande till referensbanan, bild 10 a). De andra två 

koordinaterna dsdxx /' och dzdxz /' anger riktningen på elektronens bana i 

förhållande till referensbanan, x’ i samma plan som lagringsringen och z’ i planet 

vinkelrätt mot den [5].  

På varje punkt i lagringsringen kan man identifiera det område, vanligtvis 

med hjälp av standardavvikelse, som innehåller flest elektroner i x     x’ och z     z’ 

planen. Dessa områden har elliptisk form och kan se olika ut på olika ställen i 

ringen, men ellipsareans storlek ändras inte. Dessa areor kallas emittanser, εx och 

εz, och de anges vanligtvis i enheten meter radianer (mrad). Storleksordningen  

10
-9

 m rad är normalt värde på emittansen i MAX II, [8]. Elektronstrålens 

emittans kan sägas vara ett mått på kvaliteten på hela synkrotronljusanläggningen. 
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 a)   b) 

Bild 10 a) Koordinatsystem för elektronens rörelse i en lagringsring, b) 

representation i z      z’ planet. 

 

4 Strålrör 

 

Strålningen som kommer från lagringsringen har hög kvalitet, är väl definierad 

och har hög intensitet. Trots detta måste man för nästan alla experiment och 

analyser vidarebehandla synkrotronljuset. Detta görs i de ledningar eller strålrör 

som leder ljuset från lagringsringen ut till experimentstationerna.  

Moderna spektrometrar med hög upplösning riktas in på ett mycket litet 

undersökningsområde (field of view), [8]. För att maximera intensiteten bör 

fotonstrålen ha samma storlek eller vara ännu mindre. Därför förser man 

strålrören med optisk apparatur som med gemensamt namn kallas monokromator. 

Den kan innehålla spegel, gitter eller kristall och spalter.  

 
Bild 11 Skiss över strålrörets delar  

 

 

Precis som i lagringsringen måste det hållas lågt tryck i strålrören annars 

absorberas ultraviolett- och mjukröntgenstrålning av luftpartiklarna. I alla strålrör, 

även vid strålrör med hårdröntgen måste man dessutom ha ultrahögvakuum för att 

förhindra beläggningar på speglar, gitter och kristaller. 

I strålrör där man studerar olika gaser måste synkrotronljuset släppas in till 

experimentkammaren utan att vakuum i strålröret påverkas. Vid dessa experiment 

används jonpumpar och turbopumpar som pga. differentialtryck fungerar som 

slussar. Det kan vara ett par, tre jonpumpar med kapillarrör emellan. Rören är 

dock så stora att ljuset inte hindras.  

Vid strålrör med röntgenljus kan fönster av beryllium användas. För 

säkerhets skull monteras fönstren parvis. De är mycket ömtåliga och har normalt 

en tjocklek på 100-200 μm, [5]. 
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4.1 Monokromator 

 

Monokromatorn används för att välja fotonenergiområdet och implicit även 

upplösning och intensitet för experimenten vid strålröret. Fotonenergin väljs 

genom att använda gitter under ~ 2 keV och kristaller vid högre energier.  

 

4.1.1 Spalter 

 

Ju mer en spalt öppnas desto mer ljus släpps fram och ljusintensiteten vid 

experimentet ökar. Å andra sidan så blir skärpan eller upplösningen sämre med en 

stor spaltvidd. Hur spalterna ska ställas in får alltså avgöras från fall till fall 

beroende på vad som ska prioriteras i det aktuella experimentet, stor ljusintensitet 

eller stor upplösning.  

 

 

 Bild 12 De flesta strålrör på MAX-lab har spalter som justeras manuellt. 

 

4.1.2 Speglar 

 

I alla strålrör finns speglar. Speglarnas huvudsakliga uppgift är att fokusera 

strålen. Men de kan även användas för att förstora eller förminska ljuskällan, [5]. 

För fokusering av ljustrålen används speglar med olika böjda former. 

Sfäriska, och elliptiska speglar används för att fokusera ljus med låg energi. De 

kan även användas för UV-strålning om spegeln används för infallsvinklar nära 

normalen. Men för att fokusera röntgenstrålning, där infallsvinkeln blir extremt 

stor, krävs stora speglar med höga krav på slät yta och exakt form.  

 

Bild 13 Fokuserande spegel, böjd i två plan (toroidal) för hårdröntgenstrålning. 

Infallsvinken blir extremt stor och därför måste spegelytan också vara väldigt stor.  
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Plana speglar användas för att dela en stråle eller för att böja av en stråle så att den 

kan skickas till flera strålrör eller slutstationer. De används även för att filtrera 

bort fotoner med hög energi.  

Ljusets polarisation påverkas av speglarna. Ljus som är polariserat så att den 

elektriska vektorn ligger i samma plan som spegeln förlorar inte alls så mycket i 

intensitet vid reflektionen som ljus med polarisering vinkelrätt mot denna 

riktning. 

För att få effektiv reflektion läggs ofta ett tunt ytskikt på spegeln, 

storleksordningen några hundra Ångström. Vanligast är att lägga på guld, platina 

eller rodium och det fungerar för strålrör i VUV och hela röntgenområdet. För 

strålrör med energier under 100 eV fungerar speglar med ytskikt av aluminium, 

kisel eller kiselkarbid.  

 

4.1.3 Gitter 

 

En monokromator med gitter filtrerar bort oönskade våglängder och låter bara ett 

smalt energiband passera. Filtreringen bygger på gitterekvationen,  

 md di  )sin(sin  

där d är gitterkonstanten (avståndet mellan linjerna i gittret), i och d är infalls- 

och brytningsvinkel och m är ordningsnumret på brytningen, [7]. Beroende på 

våglängden kommer ljuset att få olika avlänkningsvinkel och härifrån kan man 

välja ut den energi som ska passera monokromatorn.  

Gitterytan kan ha olika profil. Den kan t.ex. vara sinus-, laminat- eller 

sågtandformad. Mest effektivt är gitter med sågtandformad profil, bild 14. Det 

karaktäriseras av blaze-vinkeln,   (blaze = stråla, skina). Strålar som har denna 

infallsvinkel mot fasettytans normal bryts/reflekteras med samma vinkel.  

 

 
Bild 14 Normalen till medelgitterytan är markerad med N.  är blazevinkeln, d är 

gitterkonstanten och Nf normalen till fasettytan. T.h. sinus- och laminatformade 

ytor. 

 

Även grundformen på hela gittret kan variera. Gittret kan vara plant, konkavt 

sfäriskt/elliptiskt eller toroidalt (konkavt i två plan). De konkava gittren har 

dubbel funktion, dels fungerar de som monokromator och dels fokuserar de 

strålen. På så sätt minskar behovet av flera speglar och man slipper ytterligare 
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förluster i ljusintensitet. 

Beroende på hur gittren används anger man olika vinklar för att beskriva 

gittrets funktion. Man anger infallsvinkel, vinkeln mellan strålen och gittrets 

normal, för de strålrör där ljuset går tillbaks nästan parallellt med det inkommande 

ljuset, normalincident gitter. Eller så anger man vinkeln mellan strålen och 

gitterytan, glansvinkel (grazing angle = 90
o
     i) för de strålrör där ljusets riktning 

ändras bara lite vid brytning/reflektion i gittret, grazingincident gitter. 

Gittren, precis som speglarna, beläggs med ett tunt ytskikt för att få effektiv 

reflektion. 

 

4.1.4 Kristaller 

 

Våglängden för hårdröntgenstrålning är mycket liten, i storleksordningen 

Ångström. Avstånden mellan linjerna i ett gitter kan inte göras så litet och därför 

kan gitter inte användas i strålrör för hårdröntgenstrålning. I stället använder man 

kristaller i monokromatorerna. Genom att slipa kristallerna utefter olika atomplan 

kan man använda olika avstånd mellan atomlagren, bild 15 a. Filtrering för att få 

strålning med en viss energi bygger på Braggs lag,  

 dcd sin2  
där dc är avståndet mellan två atomplan i kristallen, bild 15 b. 

 

 
Bild 15 a)    b) 

  

Då den kortvågiga röntgentrålningen har så stor energi ställs det höga krav på 

kristallen. Strålningen kan skada den och det är ett stort problem särskilt för 

organiska kristaller. Kristallen bör ha liten värmeutvidgningskoefficient och stor 

värmeledningsförmåga för att inte förändras av all den energi den utsätts för och 

den får naturligtvis heller inte nämnvärt absorbera ljus i det aktuella 

energiområdet. Beroende på synkrotronljusets energi så används kristaller i olika 

materiel och slipning, t.ex. kisel, germanium, kvarts och grafit. Kvartskristallen 

kan slipas på många olika vis, se tabellutdrag, [1]. Millerindex anger hur kristallen 

slipats. 

Kemsik formel Millerindex 2d (Å) Användbara våglängdsområden (Å) 
SiO2  2.024 0.177     1.96 

SiO2  2.3604 0.205     2.25 

SiO2  2.451 0.213     2.37 
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4.2 Polarisation 

 

Synkrotronljuset som produceras i lagringsringarnas dipolmagneter är 

linjärpolariserat i referensbanans plan med fotonens elektriska fältvektor parallell 

med detta plan.  

Utanför referensbanan är ljuset elliptiskt polariserat, med huvudaxeln i 

referensbanans plan. Ljusets elliptiska polarisering har motsatt vridning under och 

över referensbanan, [9]. Ljuset är mycket användbart vid studier av olika ämnens 

struktur och för studier av ämnens magnetiska egenskaper. 

Generellt gäller att ju mindre vinkel från referensbanan och ju större 

fotonenergi ljuset har desto mer dominant är den parallella polariseringen i 

förhållande till den vertikala komposanten.  

Ett utmärkt hjälpmedel för att se och förstå de olika typerna av polarisation 

är hemsidan ”Light and Polarization”. Förutom bra text och bild kan man även 

”laborera” själv och välja värden på de olika parametrarna.  

http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/lc/light/light.htm 

 

4.3 Experimentstationen 

 

Den sista delen av strålröret består av själva experimentavdelningen (end station). 

Ofta är varje strålrör utrustat med flera analyskammare som ser olika ut och 

fungerar olika beroende på vilken typ av mätningar och analyser som görs och 

vilken typ av synkrotronljus som används. Om t.ex. hårdröntgenstrålning används 

behöver man inte ha provet i vakuum såvida inte provet måste hållas fritt från luft 

och fukt. 

Oavsett vilken typ av experiment som görs finns det alltid flera ventiler på 

vägen mellan lagringsringen och analyskammaren. Det låga trycket/vakuum i 

ringen får inte förstöras. All verksamhet påverkas om trycket i ringen ökar. Man 

tappar elektronerna och inget ljus kommer ut till strålrören. Det tar dagar, kanske 

veckor innan man får ner trycket igen. 

Vid experiment som ska utföras i ultrahögvakuum finns därför en 

preparationskammare och en manipulator avgränsade med en ventil från 

analyskammaren. Preparatet som ska analyseras monteras först i prep-kammaren. 

Ventilen mellan den och analyskammaren gör att vakuum i den större behållaren 

kan bevaras. När provet är infört försluts prep-kammaren och pumpningen sätts 

igång. För att påskynda processen och för att förbättra trycket används jon- och 

turbopumpar och hela systemet bakas. Bakningen innebär att kammaren och 

manipulatorn lindas in i värmeslingor som ställs in på temperaturer på 100 ‒  

300
 o

C beroende på typ av experiment. Alla ytor packas in i aluminiumfolie för att 

fördela värmen. Jonpumpen och värmen gör att partiklar lossnar från ytorna och 

på så sätt påskyndas pumpningen. När man nått ner till samma tryck i prep-

kammaren som i analyskammaren öppnas ventilen och provet kan med hjälp av 

manipulatorns arm föras in till analyskammaren, bild 16.  

Vid experiment där man vill studera vad som händer vid en reaktion mellan 

en yta som utsätts för en gas måste man först skapa vakuum i analyskammaren. 

Därefter släpps en liten mängd gas in så att man kan följa processen då gasen 

absorberas av preparatet. 

Oavsett vilken typ av preparat som ska undersökas så händer något med det 

http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/lc/light/light.htm
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då det bestrålas med fotoner. Effekten av vad som händer, emission av elektroner, 

andra fotoner eller joner, så är det dessa partiklars egenskaper som kan detekteras 

och analyseras. 

 

 
 

Bild 16 Till vänster syns detektorkupolen, en elektronanalysator, som är kopplad 

till analyskammaren. Till höger syns manipulatorn kopplad till prep-kammaren. 

 

5 Insamling av data 

 

Beroende på vad som händer med det prov man belyser måste analyskammaren 

vara utrustad olika typer av detektorer. Dessa måste kunna mäta partiklarnas 

laddning, energi och dess utbredningsriktning. För en foton ska våglängden och 

polarisationen bestämmas och för en elektron bör dess energi och 

spridningsvinkel kunna bestämmas. För andra partiklar ska man kunna bestämma 

massan och laddningen, [10].    

Varje strålrör kan kopplas till flera olika typer av detektorer. Vilka 

instrument som används vid en undersökning beror på strålningens energi, på 

provernas koncentration och på vilka mätningar man vill göra. Några av de 

detektorer och analysatorer jag träffat på vid olika strålrör på MAX-lab 

presenteras i nedan. 

 

5.1 Detektorer och analysatorer 

 

I jonkammaren låter man synkrotronljuset passera en gas. Gasblandningens 

sammansättning och tryck väljs beroende på vilken röntgenenergi som används. I 

jonkammaren finns två plattor som fungerar som anod och katod. Över 

elektroderna läggs en hög spänning. Då strålningen passerar mellan plattorna 

joniseras gasen. När joner och elektroner når elektroderna uppstår en ström. Om 

spänningen över jonkammaren är mycket stor kommer de fria elektronerna att få 

en kraftig acceleration och orsaka ytterligare jonisation i krockar med 

gasmolekyler. På så sätt förstärks strömmen och blir lättare att mäta. Strömmen är 

proportionell mot röntgenstrålningens intensitet, [10].   

Vid transmissionsmätningar placeras en jonkammare framför provet och en 
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jonkammare efter. Dessa jonkammare måste vara väl kalibrerade och ge 

mätningar som är linjära i förhållande till varandra. Intensiteten på 

röntgenstrålningen mäts före och efter provet och man ser vilka energier som 

absorberats och kan därmed identifiera ämnet. Kan man göra transmissions-

mätningar på ett prov så väljer man det.  Fluorescensmätningar görs i allmänhet 

på prover som inte har så hög koncentration. 

 

Fluorescensdetektorer fångar upp sekundärt avgivna fotoner som emitteras då 

atomerna/molekylerna som utsatts för synkrotronljuset återgår till ett lägre 

energitillstånd. I fluorescensdetektorerna används dioder. De kan vara utformade 

olika beroende på vad som kan/ska mätas. Alla dioder är i viss mån 

energidispersiva men energiupplösningen varierar. Kvaliteten på 

energispektrumet bestäms i hög grad av kylningen av dioden och av 

detektorelektroniken, dvs. hur snabbt elektroniken kan mäta fotonpulser. 

PIPS-dioden (Passivated Implanted Planar Silicon) används som fotodiod, 

[11]. Det är en kiselplatta med väldefinierard p-n övergång. Kontaktytor av Al gör 

att diodens tjocklek kan minskas. Diodens upptagningsyta där strålningen från 

provet kan fångas upp är 1dm
2
. PIPS mäter totalstrålningen från provet.  

Silicon Drift Detector (SDD) är en energidispersiv diod. De inkommande 

fotonerna producerar spänningspulser i dioden. Spänningspulsens storlek är 

proportionell mot den inkommande fotonens energi. Upptagningsytan är bara 7x7 

mm
2
. Dioden kyls elektroniskt till     30

o
C under experimentet. 

Si(Li)-dioden är också en energidispersiv diod. Diodens upptagningsområde 

består av 7 element, vardera på 80mm
2
. Det är en mycket känslig diod som 

används vid mätningar på prover med låga halter, ppm. Dioden måste alltid kylas 

med flytande kväve och omsluts av en behållare som fylls på var 6:e dag. 

 

Kanalmultiplikatorn kan användas till detektion av elektroner och joner. 

Den består av ett rör med stor spänning mellan anod och katod. Då fotoner, joner  

eller elektroner träffar på ytskiktet på rörets insida slås elektroner ut. Elektronerna 

accelereras och då de krockar med motsatta sidan av röret slår de ut ytterligare 

elektroner i ett lavinartat händelseförlopp. En foton eller jon ger alltså upphov till 

en stor mängd elektroner som när de når andra ändan av röret blir en mätbar puls 

som kan analyseras. Flera kanalmultiplikatorer i en platta kan dessutom användas 

till att mäta partiklarnas vinkelspridning. 

        
Bild 17 Kanalmultiplikatorplatta 

 

Den halvsfäriska elektronanalysatorn består av en elektronlins, en halvsfärisk 

energidispersiv analysator och en positionskänslig detektor, bild 18. 

Elektronlinsen fokuserar elektronerna mot analysatorns ingångsspalt. Den 

accelererar eller bromsar elektronerna så att de har rätt hastighet  

för att kunna passerar analysatorn (pass energy). När de passerat analysatorn 

träffar de en kanalmultiplikatorplatta där elektronströmmen förstärks. 

Strömpulsarna träffar en fosforescerande skärm. Ljusblixtarna fångas upp av en 

CCD-kamera som digitaliserar den optiska signalen och skickar vidare till 

datorerna, [9].  
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Bild 18 Halvsfärisk elektronanalysator 

 

5.2 Mätmetoder 

 

Elektromagnetisk strålning, ljus, har både våg- och partikelegenskaper. När en 

ljusvåg träffar på materia kommer den antingen att spridas eller absorberas. Båda 

dessa reaktioner ger information om materian. Vanligtvis interagerar fotoner från 

synkrotronljus med elektroner.  

Om ljusvågen sprids och träffar på en oregelbunden struktur så sprids det 

slumpartat men om det träffar på materia som har en ordnad struktur, som i en 

kristall så bildas ett diffraktionsmönster vid spridningen. Genom att studera 

diffraktionsmönstret får man information om materian, [12]. 

Om fotonen absorberas av en atom i materian kommer en elektron i 

atomen att exciteras och det påverkar atomstrukturen i provet. Excitationen 

medför att det skapas ett spektrum. Ut detta kan man få information om materian. 

Spektroskopi innebär att man undersöker materia med ljus. 

 

XAS, X-Ray Absorption Spectroscopy 

 

Röntgenstrålning har hög energi och absorberas av elektroner i atomens innersta 

skal om bindningsenergin är lägre än röntgenstrålningens. Absorptionsförmågan 

är beroende på ämnets atomnummer och röntgenstrålningens energi. Energin som 

överstiger bindningsenergin får fotoelektronen att skjuta iväg från atomen med en 

rörelseenergi som motsvaras av skillnaden mellan fotonenergin och elektronens 

bindningsenergi. Det hål som bildas efter elektronen innebär att atomen blir 

instabil. Snabbt (normalt inom någon femtosekund) fylls hålet med en elektron 

från en högre energinivå, [13].  

Vid återgång till lägre energitillstånd frigörs överskottsenergin. Denna 

energi kan avges som en foton men vanligare är att energin avges genom att en 

annan valenselektron skjuts ut från atomen. Dessa elektroner kallas 

Augerelektroner efter upptäckaren PV Auger. Röntgenabsorptionen kan alltså 

indirekt mätas genom att mäta mängden Augerelektronerna. Dessa har bestämd 

rörelseenergi oavsett vilken röntgenenergi som används.    

 



 

 
 

23 

 
Bild 19 Röntgenstrålning träffar en atom. a) En fotoelektron emitteras. b) En 

elektron fyller hålet och en foton emitteras. c) En elektron fyller hålet efter 

fotoelektronen och en Augerelektron emitteras. 

 

Vid belysning av ett preparat med röntgenstrålning dominerar emissionen av 

Augerelektroner över fotonemission. I de fall fotoner avges studeras XES, X-Ray 

Emission Spectroscopy. 

Varianter av XAS är NEXAFS och EXAFS som beskrivs i kaptel 6.2 

respektive 7.2. 

 

XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopy 

 

Som namnet anger mäter man på fotoelektroner med XPS. För absorption av en 

given röntgenenergi kommer den emitterade fotoelektronen från atomens innersta 

skal att få en bestämd kinetisk energi beroende på vilken typ av atom 

fotoelektronen kommer ifrån. Därmed kan man räkna ut dess bindningsenergi. 

Elektronernas bindningsenergi fungerar som fingeravtryck för varje ämne. 

 

6 Strålrör I511-1 

 

För att få möjlighet att utföra experiment och analys på ett strålrör måste man 

ansöka om stråltid. Ansökan måste vara väl underbyggd och det måste anges vad 

man är ute efter att undersöka. 

Vid strålrör I511 (I står för insertion device) görs analyser med hjälp av 

ljus i energiområdet 50 eV 1500 eV dvs. VUV- och mjukröntgenstrålning. Efter 

monokromatortankens utgångsspalt finns en spegel som skickar ljuset till en av de 

två experimentstationerna på strålröret.  

Monokromatorn på I511-1 innehåller två plana gitter med 1200 och 250 

linjer/mm som används alternativt. Den kan ställas in på tre olika C-värden. C-

värdet anger olika kombinationer av gittrens och plana spegelns lutning som ger 

samma våglängd. Ju större C-värde desto bättre upplösning men samtidigt får man 
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mer ljus av andra ordningen och tvärtom.  Följande värden gäller för fotonenergin 

400 eV och spaltvidden 5 μm. 

C value Slit Position Resolution (meV) 

1.8 625 61 

2.25 325 43 

4.5 -70 37 

 

Vid experimentstationen görs mätningar på rena ytor och på ytreaktioner. 

Strålningens relativt låga energi gör att den inte tränger in mer än ett par 

atomlager i det undersökta provet. Analyskammaren kan roteras kring den 

inkommande strålens axel så att man kan välja vinkeln för detektering helt fritt i 

planet vinkelrätt mot strålen, bild 16. 

 

6.1 Provförberedelse 

 

Målet för undersökningen var att studera vad som händer med akryl då det utsätts 

för strålning. Akrylgruppen innehåller en dubbelbindning mellan kol och syre och 

finns i många olika material.    

Proverna, som analyserades i omgångar bestod av koltejp, tecnicstejp och 

plexiglas. Koltejpen och tecnicstejpen innehåller någon akrylpolymer i limmet 

och plexiglas är en akrylplast. Koltejpen är ledande till skillnad från tecnicstejpen 

och plexiglaset. I de två materialen kan det byggas upp 

elektriska fält pga. de exciterade elektronerna vilket 

medför att andra elektroner efterhand bromsas upp. 

Provbitarna monterades på provhållaren i det 

”rena rummet” där alla verktyg hålls rena och tvättas med 

etanol och aceton. Även plexiglasbiten tvättades och 

skakades 30 min med låg frekvens i aceton. Bilden t.h. 

visar storleken på provhållaren med en bit plexiglas 

fastsatt med koltejp och en bit tecnicstejp. Mellan 

provbitarna och bredvid dem penslades med 

luminescenspulver. Strålningens korta våglängder gör att 

ögat inte uppfattar ljuset och pulvret används för att se 

var på provhållaren strålen träffar. 

Provhållaren monterades på manipulatorn som sattes in i 

preparationskammaren. Alla fönster och luckor stängdes och prep-kammare och 

manipulator lindades in i värmeslingor och täcktes med aluminiumfolie. Jonpump 

och turbopumpar sattes igång och hela systemet bakades under natten. 

Då trycket i prep-kammaren kommit ner till samma tryck som i 

analyskammaren stängdes värmeslingor och pumpar av. När temperaturen gått ner 

kunde ventilen mellan analyskammaren och prep-kammaren öppnas och provet 

föras in med manipulatorns arm. 

Vid byte av proverna användes en sluss (load lock) som är ett sidorör till 

prep-kammaren, bild 16. En ventil stängdes till prep-kammaren och luft släpptes 

in. Efter byte av provet måste trycket sänkas i sidoröret innan ventilen öppnas 

igen. Pga. en luftbubbla, troligen under tejpbiten, ökade trycket igen då pumparna 

stängts av. Pumpning i ytterligare några timmar avhjälpte problemet. 
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6.2 Analysmetod NEXAFS 

 

Vid strålrör I511-1 kan man mäta XPS och XAS med hög upplösning. 

Beskrivning av dessa metoder finns under kapitel 5.2. 

NEXAFS, Near Edge X-ray Absorption Fine Structure är en variant av 

XAS och används vid strålrör med ljus inom VUV och mjukröntgens 

våglängdsområde. Analysen skiljer sig från EXAFS (se kapitel 7.2) genom att den 

görs i energiområdet alldeles intill absorptionskanten, den kraftiga 

absorptionsökningen som syns som ett hopp i grafen. Absorptionskanten dyker 

upp då röntgenstrålningens energi motsvarar bindningsenergin för elektronerna i 

de innersta skalen. Kantvärdet definieras som maximum av kantens derivata. 

 

 
Bild 20 

 

Absorptionsförmågan hos ett ämne beror på antalet elektroner i de innersta skalen 

som kan delta i absorptionsprocessen. Den beror dessutom på hur många ofyllda 

excitationstillstånd eller slutstadier som är möjliga för atomen. Variationen på 

möjliga excitationstillstånd beror på kemiska reaktioner med omgivande atomer. 

Eftersom kemiska bindningar involverar valenselektronerna och starkt påverkar 

dem så påverkas också antalet möjliga excitationstillstånd och vilka de är. 

NEXAFS används för att studera kemiska bindningar i lika hög grad som för att 

detektera olika ämnen, [10].  

För att kunna tolka informationen är det viktigt att känna till vilka 

elektronövergångar som är möjliga; t.ex. kan en 1s elektron inte flytta till 2s även 

om fotonenergin passar. Likaså kan en elektronövergång vara omöjlig för en foton 

med viss polarisation men tillåten för en foton med annan polarisation. Genom att 

variera strålningens polarisation och detektera hur absorptionen varierar kan man 

få ut information om elektronernas tillstånd. 

I vanligt fotoemissionsspektrum detekteras den ursprungliga 

fotoelektronen och dess energifördelning analyseras. NEXAFS skiljer sig genom 

att man antingen mäter på det totala antalet fluorescerande fotoner eller emitterade 

elektroner. Detta görs medan man varierar det inkommande ljusets energi och 

därigenom bestäms absorptionsförmågan. Elektronen man mäter på kan vara en 

Augerelektron. Det krävs alltså inte en fri fotoelektron utan NEXAFS mäter alla 

möjliga slutstadier som uppkommer genom fotoelektronen om de ligger inom ett 

energiintervall på 30-40 eV från kanten. 
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6.3 Resultat av experiment 

 

Vid undersökningen av akrylpolymererna togs först två XPS, röntgenfotoelektron-

spektra. Den första visar absorptionen som funktion av elektronernas rörelseenergi 

och den andra visar absorptionen som funktion av elektronernas bindningsenergi, 

bild 21. I båda fallen har undersökningen gjorts på koltejp för två olika 

fotonenergier, 600 eV och 650 eV, bild 21. 

 
Bild 21 Spektrum över a) elektronernas kinetiska energi och b) elektronernas 

bindningsenergi vid belysning av koltejp 

 

I första grafen a) syns att Augerelektronerna (inringat) har samma rörelseenergi 

oavsett vilken fotonenergi man belyser provet med. Men fotoelektronernas 

rörelseenergi ökar med 50 eV då fotonenergin ökar 600 eV till 650 eV.  

I andra grafen b), som visar bindningsenergin, ligger absorptionstopparna 

på varandra. Toppen kring 530 eV motsvaras av absorption av elektronen i 

syreatomens K-skal, 1s.  

Värden för elektroners bindningsenergi finns tillgängliga i tabeller, bild 

22. Toppen vid 280 eV motsvaras av excitation av kolatomens 1s-elektron och 

topparna vid 150 och 100 eV kommer från excitation av kiselatomens 2s 

respektive 2p-elektroner. 

 
Elektroners bindningsenergi (eV) i sitt naturliga tillstånd 

Ämne   K 1s L1 2s L2 2p 1/2 L3 2p 3/2 

1  H 13,6     
2  He 24,6     
3  Li 54,7     
4  Be 111,5     
5  Be 188     
6  C 284,2     
7  N 409,9 37,3    
8  O 543,1 41,6    
9  F 696,7     
10  Ne 870,2 48,5 21,7 21,6 
11  Na 1070,8 63,5 30,65 30,81 
12  Mg 1303 88,7 49,78 49,5 
13  Al 1559,6 117,8 72,95 72,55 
14   Si 1839 149,7 99,82 99,42 

 

Bild 22 Bindningsenergi för elektroner i eV i sitt naturliga tillstånd, [1] 

 

Tabellvärdet för syreelektronen är 543,1 eV, alltså klart högre än 

mätningen med XPS anger. Studier har visat att elektronernas 

bindningsenergi varierar beroende på atomens oxidationstal i 

molekylen, [14].  Skillnaden i bindningsenergi i akrylgruppen beror på 

att syre har en dubbelbindning till kolatomen i akrylgruppen.  

 

a) b) 
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            Därefter mättes med NEXAFS på de tre 

olika materialen. Mätningarna gjordes i 

energiområdet kring absorptionskanten 

för syre, O 1s, dvs. energiintervallet 528-

545 eV, bild 23.  

 

 För alla tre materialen, koltejp, plexiglas 

och tecnicstejp minskar absorptionen vid 

belysning en andra gång på samma 

punkt.  

 

 Koltejpen skiljer sig från de andra då 

absorptionstoppen vid 531,8 eV har klart 

läge intensitet andra gången. Å andra 

sidan syns antydan till två toppar. Man 

kan även ana en andra topp i 

tecnicstejpens spektrum (pilen). 

 

 

 

 

 

 

 

Koltejpen undersöktes återigen med XPS för att kontrollera resultatet från 

NEXAFS-mätningen ovan. Först en scan, då provet flyttas till ny fläck 

kontinuerligt vid mätningen och sedan en mätning med stillastående prov s.k. 

gammal fläck, bild 24. Grafen visar fotoelektronernas kinetiska energi och man 

ser tydligt två toppar på grafen som visar belysningen av gammal fläck. Något 

händer alltså med syreatomens dubbelbindning då den utsätts för strålning. 

 

 
Bild 24  

 

Vidare undersöktes tecnicstejpen. Mätningen gjordes före och efter en tidsscan. 

Tidsscannen innebär att man belyser en fläck med en bestämd energi under en 

längre tid, i dessa fall en halvtimme. NEXAFS mättes på tecnicstejpen före och 

         Bild 23 Absorption av strålning i 

energiintervallet 528-545 eV för 

a) koltejp b) plexiglas och c) 

tecnicstejp 
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efter tidsscan med 50 eV, 531,8 eV och 800 eV, bild 25. 

 
 

 

Bild 25 Mätning på tecnicstejp på ny 

och gammal fläck efter belysning av 

a) 50 eV b) 531,8 eV och c 800 eV i 

en halvtimme 

 

 

Efter belysning med 50 eV och 800 

eV går intensiteten av absorptionen 

ner i båda fallen men grafen behåller 

till stor del sin form.  

 Efter belysning med 531,8 eV syns 

att toppen vid absorptionskanten, 

som är just 531,8 eV, har blivit 

uppdelad i två toppar. Syreatomens 

dubbelbindning påverkas alltså av 

strålningen även i tecnicstejpen.  

Då molekyler utsätts för strålning med energier i området kring elektronernas 

bindningsenergi så påverkas bindningarna mellan atomerna. Strukturen i 

molekylen och avstånden till grannatomerna kan förändras och bindningar kan 

brytas upp.  

 

 

7 Strålrör I811 

 

Vid strålrör I811 används strålning inom hårdröntgenområdet med energier i 

intervallet 2,4-20 keV. Ljuset produceras i en wigglare, med maximalt magnetfält 

på 3,5 T. Wigglaren kyls med flytande helium.  

Utanför ringen ligger den första spegeln som är 1 m lång och 6 cm bred 

och kyls med vatten. Spegeln kollimerar ljuset och filtrerar bort övertoner. Dess 

cylindriska böjningsradie kan varieras mellan 2000 och 6000 m. Spegeln är av 

kisel och har ett ytskikt av rodium, 200 Å tjockt.  

Spegeln kan vridas/vinklas upp till 10 mrad. En maximal vridning på 10 

mrad innebär att strålen flyttat sig i höjdled 16 cm då den når monokromatorn 8 m 

Bild 25  

c) 

a) 

b) 
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bort och det är också gränsen för hur mycket monokromatorn kan flyttas i höjdled. 

Andra spegeln likar den första men är någon större och har en annan 

böjningsradie. 

Den dubbla kristallmonokromatorn består av två par kristaller som man 

kan byta mellan för att täcka in hela energiområdet. Si (111)-kristallen använd för 

strålning med energin 2,4   2 keV och Si (311) används för 5   20 keV. Första 

kristallen väljer ut fotonenergi och andra kristallen filtrerar bort övertoner och 

fokuserar strålen. Vid byte av kristaller måste strålröret linjeras, dvs. speglar och 

monokromator måste passas in till varandra och till strålen. Detta sker manuellt 

och tar tid. Monokromatorn är vattenkyld. 

 

 
Bild 26 Skiss över I811 och monokromatorn. Återges med tillstånd av MAX-lab. 

 

 

Tre jonkammare mäter röntgenstrålningens intensitet före och efter provet och 

efter referensprovet. För experiment med olika röntgenenergier fylls 

jonkammarna med olika gasblandningar. Gasflaskor med fasta slangar finns i 

experimentrummet. En goniometer kan vinkla provet  17
o
 längs med 

strålningsaxeln. Ytterligare en goniometer kan rotera provet 360
o
 i strålen.  

Strålrör I811 har även en yt-diffraktiometer som kan rotera proverna 

inneslutna i vakuumkammare för röntgendiffraktionsexperiment. 

Hela experimentstationen är placerad i ett temperaturreglerat rum med 

väggar av 6 mm stålplåt som stoppar all röntgenstrålning som wigglaren kan 

emittera.  

 

7.1 Test av kryostat  

 

Vid I811 finns kryostater tillgängliga för användare som täcker temperaturer från 

10 K till 350 K. Den ena kryostaten (Janis Research Company) använder ett slutet 

heliumgas-system för att hålla temperaturer ner till 10 K. Med denna typ av 

kryostat måste provet undersökas i vakuum.   
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Bild 27 Kryostaten har ”fönster” av 

aluminiumbelagd mylar 

 

Den andra kryostaten (Oxford Optistate CF) har vid 

tidigare experiment används med flytande kväve och man 

har då nått en lägsta temperatur på 90 K. 

Målet för denna undersökning var att testa 

kryostaten med flytande helium för att se om det går att 

komma ner till 10 K. Samtidigt undersöktes om det går 

att utläsa några skillnader i EXAFS-mätning vid 10 K 

jämfört med motsvarande mätning vid 100 K.  

Kryostaten måste först pumpas ut och fyllas med 

kylvätska, flytande helium, med hjälp av det skapade 

undertrycket. I kryostaten finns en termostat så att 

temperaturen kan hållas konstant under mätningarna. 

Termometern sitter ett par cm ovanför provet i samma 

behållare. 

 

 

7.2 Analysmetod EXAFS  

 

EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure används för att studera 

grannatomer till en atom som exciteras av en röntgenstråle. Man kan utläsa vilken 

sort atomer det är, avståndet till dem och hur många de är, [13]. 

Vid EXAFS mäts intensiteten på röntgenstrålningen före och efter provet. 

Det är en exponentiellt avtagande process och sambandet beskrivs av  
t

t eII  0   

där μ är absorptionskoefficienten, I0 är strålningsintensiteten före provet och It 

intensiteten efter transmission i provet och t är provets tjocklek.  

 Vid EXAFS-mätningar är man intresserad av oscillationen som inträffar 

för energier över absorptionskanten. EXAFS-funktionen definieras som 
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där μ(E) är den uppmätta absorptionskoefficienten vid energin E, μ0(E) 

representerar absorptionen av en enskild atom och μ0 är det uppmätta hopp i 

absorption vid energikanten E0, bild 28. 
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Fotonenergi 

Absorption 
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Bild 28 
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Med EXAFS mäter man på oscillationer dvs. man studerar vågegenskaperna hos 

den fotoelektron som emitterats i absorptionsprocessen och den effekt den har på 

grannatomerna. Därför räknas röntgenstrålningens energi om till ett k-värde, 

fotoelektronens vågtal där k definieras som 

2

0 )(2



EEm
k


 .  

Här står E0 för absorptionskantens energi och m för elektronmassan. )(k  

är den funktion som mest används vid mätningar med EXAFS. För att förstärka 

oscillationerna och minimera bakgrundsbruset inom EXAFS-området 

multipliceras )(k  med k, k
2
 eller k

3
, bild 30. 

Att göra en EXAFS-undersökning av ett prov med röntgenstrålning är 

relativt enkelt. Ofta kan provet undersökas utan någon förbehandling och 

strålningen kräver inget vakuum. Analysen av resultatet däremot är rätt 

komplicerad och tidskrävande och kräver mycket databehandling.  

 

7.3 Resultat av experiment 

 

Efter bytet av kristaller i monokromatorn linjerades de ingående optiska 

instrumenten för att få en väl definierad stråle på provet. 

Provet bestod av zinkfolie med tjockleken 15,5 μm som placerades i 

provhållaren och riktades in för transmissionsmätning med EXAFS. 

Mätningarna gjordes med en snabbscan av monokromatorn där 

energinivån ökades kontinuerligt under scaningen. Mätningarna utfördes vid  

300 K, 100 K, 50 K och 10 K. Total scantid var 80 sekunder vid varje temperatur. 

Grafen i bild 29 visar absorptionskoefficienten som funktion av energin 

och man kan vid avläsning av absorptionskanten identifiera zink vars 

bindningsenergi är 9659 eV.  

 
Bild 29 
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Andra grafen, bild 30 visar den med k
3 

vägda vågfunktionen som funktion av k. 

Oscillationens symmetri, med regelbunden frekvens, visar på att grannatomerna 

alla är av samma sort och att de befinner sig på samma avstånd. Om grafen visar 

på varierad frekvens tyder det på att det finns olika slags atomer runt zinkatomen. 

Om amplituden på dessa toppar varierar kraftigt tyder det på att det finns olika 

antal av dessa grannatomer. 

 

 
Bild 30 

 

Med vidare databehandling och fouriertransform kan man få ut mer information 

om provet. Det går t.ex. att få fram det absoluta avståndet mellan atomerna i det 

undersökta provet. 

Det faktum att amplituden ökat över hela spektret då temperaturen sänks visar på 

att det finns ”fler och fler” atomer på ett exakt avstånd från den absorberande 

zinkatomen. Zinkatomerna vibrerar alltså mindre och mindre ju kallare det blir.  

Studier av röntgenstrålningens absorption i ett prov med låg temperatur 

ökar EXAFS datakvalitet och kan alltså underlätta vid själva analysen av provet. 

 

 

8 FEL ‒ Frielektronlaser 

 

Acceleratorfysikgruppen på MAX-lab håller på att utveckla en FEL, 

Frielektronlaser. Med projektet vill man visa på möjligheten att uppgradera en 

synkrotronljusanläggning för försök med FEL, [15]. Utvecklingen av tekniken 

innebär att man ska kunna generera korta, intensiva och koherenta 

strålningspulser vid korta våglängder. För det krävs en elektronstråle med god 

kvalitet, hög ström, liten energispridning och låg emittans. Projektet är ett 

samarbete mellan MAX-lab och Berliner Elektronenspeicherring Gesellschaft für 

Synchrotronstrahlung (BESSY) i Berlin.  
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8.1 Introduktion  

 

Det är i FEL-anläggningen, som ligger inuti MAX II-ringen, där man ska ta fram 

den koherenta strålningenen. För att det ska fungera måste elektronerna 

omfördelas inom sin puls (bunch) längs med banan med samma avstånd mellan 

pulserna som våglängden på det ljus man vill få ut. Denna omfördelning gör man 

med hjälp av en laserpuls, [5]. 

 

Då elektronerna utsätts för ett elektromagnetiskt fält får de en viss 

energiförändring enligt Lorentz ekvation: 

   vEqcm
dt

d
o 2  

 

Energiförändringen för elektronerna inträffar bara då det elektriska fältet från 

lasern är parallellt med elektronernas rörelseriktning, vilket inte är fallet då 

pulserna färdas parallellt. Men om man låter de två strålarna passera genom en 

undulator, modulator, kommer elektronerna att svänga fram och tillbaks dvs. de 

svänger parallellt med det elektriska fältet från lasern. 

Beroende på var i pulsen elektronerna befinner sig kommer de att antingen få ett 

tillskott av rörelseenergi eller att halka efter. Detta gör att elektronernas energi 

moduleras. När elektronerna svänger fram och tillbaks genom modulatorn 

kommer de pga. olika energi att gå olika lång väg vilket medför att elektronerna 

grupperas om så att det bildas mikropulser dvs. pulser inom pulsen. 

 

 
Bild 31 Elektronerna tvingas röra sig i en slingrande bana i modulatorn. Deras 

rörelseriktning är då periodvis parallell med laserns E-fält. 

 

Mikropulserna hinner inte bli så markerade/separerade genom passagen i den 

relativt korta modulatorn. Därför låter man strålarna passera genom en chikan. 

Chikanen består av fyra dipolmagneter. I chikanen tvingas de elektroner som har 

lite lägre energi att gå en något längre bana och de halkar efter ännu mer. 

Elektroner med lite högre energi går en kortare väg och grupperingen inom pulsen 

blir tydlig. 

Därefter blockeras laserpulsen och elektronerna far ensamma vidare till 

nästa undulator, radiator. Om allt går väl kommer härifrån nu att sändas ut 

koherent ljus med korta våglängder.  
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8.2 FEL på MAX-lab 

 

En FEL-anläggning kan operera på ett flertal olika sätt. Alla teknikerna innebär att 

man låter en elektronstråle samverka med det elektromagnetiska fältet från en 

ljusstråle vid passagen genom en undulator. Anläggningen på MAX-lab är en 

Harmonic Generation Seeded FEL. Det innebär att man använder en extern 

ljuskälla för att belysa elektronstrålen, en seedlaser. 

I testerna med FEL används den ordinarie injektorn i MAX-lab tillsammans 

med ett lasersystem för både kanon och seedning. Seedningen innebär att man 

låter laserpulsen påverka elektronpulsen så att elektronerna omfördelas. 

Seedlasern har en våglängd på 263 nm och målet är att man ska kunna få ut 

koherent strålning av tredje och femte övertonen dvs. ljus med tre respektive fem 

gånger så stor energi vilket motsvarar våglängderna 88 och 53 nm, [16]. En av 

svårigheterna med detta försök är att man måste synkronisera en laserpuls med en 

elektronpuls och både laser- och elektronstrålen har en pulstid av 

storleksordningen 1 ps.  

Vid experimenten med FEL används fotoelektroner för att få en stråle med 

låg emittans. I RF-kanonen, som normalt används till termiska elektroner, belyses 

katodytan bestående av BaO, med en laserpuls. Repetitionsfrekvensen är 2 Hz, 

våglängden 263 nm och varje puls är ca 10 ps lång. Fotoelektronerna accelereras i 

RF-kanonen vidare ut i linac upp till energin 400 MeV och transporteras via ett 

system med magneter, dogleg, nästan 100 m bort till Max II, bild 32. Den 

magnetiska optiken i transporten fokuserar och komprimerar elektronstrålen så att 

det bildas så korta pulser med hög ström som krävs för FEL.  

 

 
 

Bild 32 

 

Vid halvchikanen lyfts elektronstrålen 20 mm så att strålen från seedlasern 

kan komma in i vakuumsystemet och färdas längs med elektronerna i deras bana. 

Vakuumsystemet är här försett med ett vanligt fönster. 

 

8.3 Lasern 

 

Lasersystemet är ett kombinationssystem. En Ti:safir-laser är placerad i en 

temperaturreglerad ”laserhydda” nära linac. Den förser RF-kanonen med 

fotoelektroner, [17]. 

En laseroscillator är kopplad till 3 GHz-signalen i RF-systemet (kanon och 

linac). Pulsen stretchas/förlängs och splittras i två delar. Den del som riktas mot 

katoden i kanonen förstärks först, komprimeras sen och energin trefaldigas vilket 

ger en 500 μJ puls under 10 ps med våglängden 263 nm.  

Den andra delen av laserstrålen, som ska utgöra seedpulsen, skickas genom 
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en optisk fiber 90 m bort till en andra laserhydda, inne i MAX II-ringen. Även här 

förstärks seedlasern, pulsen komprimeras och energin trefaldigas vilket ger en  

100 μJ puls under 350 fs med våglängden 263 nm. Seedlasern körs samman med 

en stråle från en linjeringslaser (532 nm) så att linser och speglar kan ställas in 

med hjälp av synligt ljus. Laserstrålen skickas därefter via ett system av linser och 

speglar ut från laserhyddan mot ytterligare speglar in mot vakuumsystemet.  

 

 
Bild 33 

 

8.4 Synkronisering 

 

Det första steget som ska synkroniseras är att passa in fotoelektronerna så att de 

skapas vid rätt tillfälle i RF-kanonens puls för att ge en bra elektronstråle. 

Simuleringar visar att lasern ska skjuta på väg mot ett maximum i RF-fasen (ca 

20
o
 från noll-genomgången). Speglarna i laserhyddan är motoriserade och kan 

bara flyttas en begränsad sträcka. Denna sträcka kallas delay stage. Om det bara 

krävs en liten tidsanpassning så flyttas speglarna en liten sträcka. Vid stora 

tidsskillnader synkroniseras i stället mot en annan puls i lasersystemet. Vid 

förflyttning av speglarna innebär 1 steg     20 μm     67 fs     0,072
o
. 

Andra steget som ska synkroniseras är elektronstrålen och laserstrålen i 

FEL. Det är naturligtvis problematiskt att synkronisera en laserpuls på 350 fs och 

en elektronpuls på 1ps. För att kontrollera timingen mellan dem har en 

elektrooptisk kristall, EO installerats mellan halvchikanen och modulatorn, bild 

34. Därför splittras även seedlaserns signal upp innan energin trefaldigas. Den 

infraröda delen (790 nm) används vid kontroll av synkroniseringen. 

Bild 34 
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Kontrollpulsen är mycket kort 350 fs. Ur Heisenbergs obestämbarhetsrelation 

tillämpad för ljus, ges sambandet mellan obestämbarheten i frekvens och 

signaltidens längd,  

2 tf  

dvs. pulsen innehåller flera våglängder (790 nm centralvåglängd, bandbredd 13 

nm FWHM). Genom att skicka pulsen mot ett par gitter kommer pulsen att 

sträckas ut så att man får ett spektrum över den. Då den utsträckta pulsen passerar 

EO går den oförändrad igenom om inga elektroner släppts fram. Men då en 

elektronpuls passerar EO samtidigt med kontrollpulsen kommer de våglängderna 

hos laserpulsen att vridas i polarisation och vid analys av spektrumet framgår var i 

den utsträckta laserpulsen elektronpulsen hamnat. Därefter justeras speglarna i 

laserhyddan så att elektronpulsen hamnar mitt i laserpulsen.  

 

8.5 Karaktärisering av elektronkanonen  

 

Vid uppbyggnaden av FEL har man valt att försöka utveckla den befintliga 

elektronkanonen för termiska elektroner till att fungera även med fotoelektroner 

och för detta sänktes temperaturen på katoden från 1100
o
C till 700

o
C. I 

experimentet undersöktes om man med fotoelektroner kan få en elektronstråle 

som har så hög energi och liten emittans som krävs för FEL.  

 
Bild 35 

 

Elektronstrålens kvalitet kontrollerades vid den lägre temperaturen när 

lasersystemet användes för att skapa fotoelektroner. Den extraherade laddningen 

detekterades med en strömtransformator, CT precis efter elektronkanonen.  

 

8.6 Resultat av experiment 

 

Mätning av elektronstrålens emittans gjordes med scan av kvadrupolen som är 

placerad direkt efter elektronkanonen. För varje kvadrupolinställning togs bilder 

på elektronstrålen, bild 36 a). Utifrån dessa fotografier gjordes en projicering av 

elektronstrålens intensitet, en projicering för varje bild. Intensiteten plottades och 

anpassades till gaussisk normalfördelning bild 36 b). Ur gausskurvorna 

beräknades kvadraten på elektronstrålens storlek (σ
2
) och ansattes som funktion av 

kvadrupol-inställningen, bild 36 c). Ur den anpassade andragradsfunktionen kan 

emittansen beräknas. 
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Bild 36   a) 

 
    b) 

 

 
    c) 

 

Bilderna, kurvorna och grafen ovan är kopplade till varandra. Fotografierna 1-10 

av elektronstrålen i a) motsvaras av gausskurvorna 1-10 i b). Varje par av 

foto/graf motsvaras av en punkt i grafen i c). 

 

Vid kontroll av elektronstrålen som producerats av fotoelektroner varierades 

laserenergin stegvis.  Under dessa mätningar hölls RF-fasen konstant vid 20
o
, som 

enligt simuleringar ger den minsta emittansen. Emittansen som funktion av 

laddningen plottades, bild 37 a). Resultatet visar en ökande emittans för ökad 
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laserenergi till fotoelektronerna. Osäkerheten i mätningarna är stor vid de låga 

laddningarna eftersom signalen på skärmen då var svag.  

 

 
Bild 37   a)     b) 

 

Därefter scannades emittansen för olika RF-inpassningar, dvs. en undersökning av 

emittansens beroende av var i RF-fasen elektronerna extraheras, bild 37 b). Lägst 

emittans erhålls vid 10-20
o
 in i fasen. Utifrån dessa resultat ställs lasern in. 

Resultatet visar att man kan anpassa en konventionell termisk 

elektronkanon till att fungera även med fotoelektroner.  

 

8.7 Detektering 

 

Vid detekteringen av elektronstrålens utseende vid extrahering av fotoelektroner 

användes en YAG-skärm. Skärmen var placerad efter energifiltret efter 

elektronkanonen. Ljuset från skärmen reflekteras i en spegel och fotograferades 

med en CCD-kamera. Bilderna i bild 31 a) är sådana bilder men med artificiella 

färger som anger intensitet i stället för färg. 

Längs transporten till 

och i FEL finns ett antal 

skärmar utplacerade för 

kontinuerlig kontroll av 

elektronstrålens utseende. 

För att detektera den 

koherenta strålningen som 

produceras i FEL användes 

vid detta försök en 

streakkamera som mäter 

ljusvariation av snabba 

pulser. Bilden visar troligen 

synkrotronljuset från 

modulatorundulatorn. 

 

 

Bild 38 Bild från streakkameran. Streaket i horisontalled. En pixel motsvarar 20 

ps. Bandbredden ca 5 px=100 ps. 
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9 Resultat 

 

Kurserna som arrangerats inom Lärarlyftet erbjöd ingen fortbildning för 

gymnasielärare i fysik. Därför valde jag att ansöka till en universitetskurs i fysik. 

Genom att välja ett examensarbete på universitetet hamnade jag till min stora 

lycka på MAX-lab.  

 

Studierna på MAX-lab har gett mig stor insikt i hur en synkrotronljusanläggning 

fungerar och vilken typ av forskning som bedrivs där. Denna kunskap kan jag ta 

med mig och använda på skolan i arbetet tillsammans med eleverna. Att ofta och i 

olika sammanhang kunna ge exempel på tillämningar inom de områden som vi i 

skolan behandlar på ett mer teoretiskt plan kan öka acceptansen och därmed 

förståelsen för fysik. 

 

Jag har även fått insikt i hur forskare arbetar på MAX-lab. För att få tillgång till 

strålrörstid måste man lämna in en väl motiverad ansökan lång tid i förväg och få 

ansökan accepterad. Därefter följer veckor och månader av förberedelser som byts 

till intensiv aktivitet ett par veckor då man får tillgång till experimentstationen. 

Alla inställningar av instrument och resultat av mätningar nedtecknas noggrant i 

loggböcker. Trots alla förberedelser stöter man på problem med jämna mellanrum. 

Det tar tid att hitta lösningar och det får lov att ta tid.  

 

Elevorientering 

Elever som kommer på studiebesök till MAX-lab kommer i kontakt med forskare 

från hela världen. Forskarna har kommit dit för att använda sig av 

synkrotronljuset till sina experiment. I kommunikationen forskare emellan är det 

naturligt att man talar om och gör beräkningar inom flera av de ämnesområden 

som behandlas i gymnasiekursen Fysik B. 

På MAX-lab kommer eleverna i kontakt med 

    elektroner som accelereras i elektriska fält och rör sig med relativistisk fart 

    elektroner som rör sig i magnetiska fält och i cirkulära banor 

    EM-strålning med olika energi 

    olika energi- och våglängdsenheter och enhetsomvandlingar 

    användning av spalter och gitter 

    beräkning av olika energier och våglängder 

     analys av prover med olika typer av spektrometrar 

      experiment som görs i vakuum ‒ varför? 

      strålskydd  

    kärnfysikexperiment då fotoner med hög energi skjuts mot mål t.ex. 

deuteriumkärnor mm 

 

I nästa steg kan man låta eleverna få utföra laborationer på MAX-lab. De kan 

studera vad som händer då man belyser vanliga molekyler i atmosfäriska gaser 

med UV och synligt ljus. Luft, kväve, kväveoxid, syre, koldioxid och metan är 

gaser som kan undersökas. De finns i atmosfären och är ofarliga. Genom att 

studera vad som händer då gaserna utsätts för strålning kan eleverna få insikt i den 

komplicerade process som äger rum i atmosfären och som påverkar livet på 

jorden. 
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9.1 Diskussion 

 

Examensarbetet har varit tudelat. I beskrivningen om hur synkrotronljuset 

produceras och hur ljuset transporteras till experimentstationerna har jag riktat 

mig till gymnasielärare och fysikintresserade icke-specialister. Denna del skulle 

kunna användas som en handbok för lärare som besöker MAX-lab tillsammans 

med sina elever. I andra delen redovisas resultaten från de experiment jag deltagit 

i med olika forskningsgrupper och de avsnitten innehåller mer fackuttryck. 

Tudelning har varit besvärande i mitt förhållningssätt till den skrivna rapporten 

men samtidigt har det berikat själva examensarbetet.  

 

Under min grundutbildning, en fil. kand. på 1970-talet, ingick det inte att man 

skulle skriva ett examensarbete. Därför har jag förutom nya kunskaper i fysik 

också lärt mig mycket om rapportskrivning. Även det är en viktig kunskap för mig 

då jag handleder gymnasieelever i deras projektarbeten. 

Då jag arbetade med forskargrupperna stötte vi på olika typer av problem. 

Det var intressant att se hur olika man hanterar problemsituationer. I skolans värld 

är jag van vid att man ska hitta lösningar omedelbart. Men forskningssituationen 

kräver tid för eftertanke och det tar tid att hitta lösningar och det får lov att ta tid.  

 

MAX-lab ser inte ut som ett vanligt laboratorium, snarare som ett vetenskapligt 

Klondyke. Det pågår hela tiden en utveckling och nybyggnation, ny apparatur 

prövas, strålrör och acceleratorer byggs om och byggs till. Engagemanget från 

personalen smittar och hela atmosfären gör att man vill bli delaktig. 

I framtiden kommer mina elever självklart att gå på studiebesök på MAX-

lab under kursen fysik B. Så många tillämpningar i en otroligt spännande och 

stimulerande miljö får bara inte missas.  

 

I förlängningen av det arbete jag nu avslutar påbörjas ett nytt. En tanke är att jag i 

samarbete med avdelningen för synkrotronljus ska förbereda laborationer för 

gymnasieelever på MAX-lab. I förberedelserna måste apparatur monteras och 

finnas lättillgängligt. Förlagor av analysmaterial måste finnas till hands som 

referensmaterial och tid på strålrör måste bokas. När detta ordnats ska eleverna 

ska kunna utföra experimenten på plats i en verklig laboratoriemiljö på ett 

forskningslaboratorium.  

 

10 Slutord  

 

Ett stort tack till alla som hjälpt mig och haft tålamod med mina frågor denna 

termin. 

Tack Stacey som hjälpte till att staka ut vägen och Sverker som föreläste 

och gav mig grunderna. Tack alla ni som lät mig bli delaktig i er verksamhet på 

MAX-lab, Nino, Filip och Sara i acceleratorfysikgruppen, Annette och Franz på 

strålrör I511, Katarina och Stefan på I811, Brian, Kurt, Dionis, Anna och Rami. 

Tack alla ni som skapar trivsel på MAX-lab. 

 

 

 



 

 
 

41 

Referenser 
 

[1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan (red), X-ray Data Booklet,  Lawrence 

Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, California 

94720, January 2001, tillgänglig på http://xdb.lbl.gov/xdb.pdf 

 

[2] F.R. Elder, A.M. Gurewitsch, R.V. Langmuir, H.C. Pollock, Radiation from 

Electrons in a Synchrotron,  Phys. Rev. 71, 829 

 

[3] Bengt Forkman, Och det blev ljus, Ugglan Minervaserien, Lunds Universitet 2000 

 

[4] Sverker Werin, Accelerator Technique, Sverker Werin Copyright © MAX-lab, 

Lund 2006, Undervisningskompendium vid kursen ”Acceleratorteknik” 

 

[5] Giorgio Margaritondo, Introduktion to Synchrotron Radiation, Oxford University 

Press 1988 

 

[6] Helmut Wiedemann, Particle Accelerator Physics, Springer Verlag 2007 

 

[7] W. B. Peatman, Gratings, Mirrors and Slits: Beamline Design for Soft X-ray 

Synchrotrone Radiation Sources, Gordon and Breach Science Publishers, 

Amsterdam B. V., 1997 

 

[8]  Marko Jurvansuu, Instrumentation and electron spectroscopical studies on soft X-

ray gas phase Beam line I411, University of Oulu 2001 

 

[9]  D Cubruc et al., Polarizatuin measurements in the VUV region of synchrotron 

radiation, Meas. Sci. Technol. 10 (1999) 554-558 

 

[10]  Giorgio Margaritondo, Elements of Synchrotron Light, Oxford University Press 

2002 

 

[11] HP Garnir et al., Resolution and efficiency of silicon drift detectors (SDD) 

compared with other solid state X-ray systems, Institut de Physique Nucléare, 

Univerité de Liège Belgium, 2006, tillgänglig på 

 http://www.ipnas.ulg.ac.be/garnir/publications/2006xray_detectors.pdf  

 

[12]  Synchrotron Science Classroom Resources, Canadian Light Source Outreach 2007, 

tillgänglig på http://www.lightsource.ca/education/ 

 

[13]  Matthew Newville, Fundamentals of XAFS, University of Chicago, Chicago, IL, 

tillgänglig på  http://cars9.uchicago.edu/xafs/xas_fun/xas_fundamentals.pdf 

 

[14]  A Fahlman, K Hamrin, J Hedman, R Nordberg,  C Nordling & K Siegbahn, 

Electron Spectroscopy and Chemical Binding, Nature 210, 4 - 8 (1966) 

 

[15] S. Thorin et al., Start-to-end simulations for a seeded harmonic generation free 

electron laser, Phys. Rev. ST Accel. Beam 10, 110701 (2007) 

  

[16] F. Curbis et al., Commissioning of the test FEL at Max-lab, FEL Conference Korea 

2008, kommer att publiceras på www.jacow.org 

 

[17]  N. Čutić et al., Seeding of the Test-FEL at Max-lab, EPAC08, Genoa, Italy, 

tillgänglig på  http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/e08/papers/mopc006.pdf 

http://xdb.lbl.gov/xdb.pdf
http://www.ipnas.ulg.ac.be/garnir/publications/2006xray_detectors.pdf
http://www.lightsource.ca/education/
http://cars9.uchicago.edu/xafs/xas_fun/xas_fundamentals.pdf
http://www.jacow.org/
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/e08/papers/mopc006.pdf

