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Uppsala University is involved in a large international collaboration
to build the Laser heater system for the European Xray Free-electron
laser in Hamburg, Germany. In this thesis I describe a laser incoupling
device into the vacuum chamber of this laser heater all the way from
the specifications to a completed design.
The laser heater is a very important part of the XFEL and the
part described here is a part of the vacuum system needed to couple
an external laser into the electron vacuum system and align it with
the electron bunches in order to heat them.
The task was started by studying the literature about the basic theory and
the design of vacuum systems. After this study and collection of ideas
with colleagues I started to prepare different concepts to solve the
task. The ideas can be put into two categories, in one case the coupling
mirror is located inside the vacuum chamber and in the second case
outside. The concepts were evaluated with colleagues from the physics
department and one solution from each category was evaluated further.
The work continued to develop and refine these concpets. During the work
several obstacles appeared, the biggest one was that with the 'inside'
concept some of the design constraints had to be disregarded, but
during further work the design was adapted and the problems were
mostly solved.
The concept with the mirror outside the vacuumchamber was succesful
and the design was completed.
In this thesis SolidWorks was used for the design work of the
different concepts and all parts that are part of the icoupling
element for the XFEL laser heater. All drawings are generated in
SolidWorks as well and are attached to this report.
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Sammanfattning
Det här examensarbetet handlar om ett laserinkopplingselement för XFEL laser
heater. Examensarbetet beskriver denna produkt från kravspecifikation till färdig
konstruerad idé. Fysikavdelningen på Uppsala universitet driver ett stort
projektarbete med flera länder som kallas XFEL Laser Heater.
Detta examensarbete är en viktig del i hela XFEL Laser Heater. Examensarbetet
beskriver ett element som skall kunna vinkla in en laserstråle i ett rör som kallas
vakuumkammare och vinkla ut samma laserstråle från vakuumkammaren. Inuti
röret skall lasern träffa ett antal elektronbuntar för att värma upp dem.
Arbetet inleddes med en litteraturstudie som handlar om vakuumsystem och
grunderna i vakuumsystem. Efter litteraturstudien och informationsinsamlingen
vidtogs idé och konceptgenerering. Idéerna indelades i två huvudsakliga typer, det
ena är att elementet skulle vara inuti en vakuumkammare och den andra är utanför
vakuumkammaren. Med fysikavdelningen utvärderades idéer och därefter valdes
två idéer, en inuti vakuum och en utanför vakuum.
Vidare fortsatte arbetet med att utveckla och konstruera dessa idéer. Under
konstruktionen dök det upp problem som gjorde arbetet komplicerat. Största
problem var det med idén inuti vakuumkammaren vilket ledde till att vissa av de
fasta kraven ignoreras inuti vakuumkammaren den bara där. Men konceptet är nu i
ett läge där ett fortsatt arbete kan förbättras och moduleras.
Konceptet utanför vakuumkammaren lyckades och konstruerades färdig till slut.
I detta examensarbete användes Solidwork för att konstruera de olika koncepten
och alla delar som ingår i Laserinkopplingselement för XFEL laser heater. Alla
ritningar är också utformade i Solidwork som är bifogade till den här rapporten.

Nyckelord: Laserstråle,Elektronbuntar, Vakuumkammare, Spegel
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sverige är tillsammans med flera länder inblandat i att bygga världens
kraftfullaste frielektronlaser XFEL1. Europiska XFEL kommer att byggas i
Hamburg Tyskland, se figur 1.1. Ett annat projekt som liknar XFEL är färdigt och
fungerar och det finns i USA just nu.

Figur 1.1 Den 3,4 km långa röntgenstrålelasern börjar från DESYsplats i
Hamburg-Bahrenfeld och fortsätter till största delen under marken, söder om
staden Schenefeld (Schleswig-Holstein). Den här delen är viktig för forskningen.
XFEL kommer att generera ultrakorta röntgenstrålarblinkningar - 27 000 gånger
per sekund och med en styrka som är en miljard gånger högre än de bästa
konventionella röntgenstrålestrålkällorna. De enastående egenskaperna hos
anläggningen är unika i världen. Från och med 2015 kommer det öppnas helt nya
möjligheter till forskning för forskare och industriella användare.
Europeiska XFEL kommer att öppna forskningsområden för forskarna. Med hjälp
av att använda röntgenstråleblinkningar i Europiska XFEL, kommer forskarna att
kunna kartlägga de atomära detaljerna av virus, dechiffrera den molekylära
sammansättningen av celler, ta tredimensionella bilder av nano World, filma
kemiska reaktioner och studera processer som inträffar djupt inne i planeter .
Laser Heater är en del av XFEL som Uppsala universitet håller på att konstruera.
Laser Heaters uppgift är att låta en infraröd IR-laserstråle överlappa buntar av
elektroner som färdas nära ljusets hastighet vilken i sin tur kommer att värma upp
elektronerna. Med hjälp av laserstråle minskas känsligheten för
1

http://www.xfel.eu/

1

energifluktuationer hos elektronbuntarna. Detta leder till att XFEL blir mer stabilt
och effektivt.

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Uppgiften blir att ta fram ett kritiskt element i uppsättningen av Laser Heater.
Med hjälp av detta element ska IR-lasern kunna ta sig in i vakuumkammaren där
elektronerna transporteras och böjs med hjälp av dipolmagneter för att kunna
träffa rätt laserstråle. Det som behövs är att konstruera strålrör där själva
överlappningen av elektroner och IRlaser introduceras. Strålröret skall designas så
att det uppnår ultrahögt vakuum (UHV). Se figur 1.2.
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Figur 1.2 Laser Heater med fastställda mått och ingående element

Strålröret behöver också vara utrustat med spegel för att få laserstrålen in och ut.
Spegeln bör vara justerbar för att träffa elektronbuntarna och motsvarande spegeln
på andra sidan av röret som i sin tur leder lasern ut ur strålröret.
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1.2.1 Kravspecifikation

I början var kraven fastställda men under arbetet ändrades vissa krav. De
slutgiltiga kraven visas i tabell 1.1.
Tabell 1.1 Kravspecifikation för laserinkopplingselement för XFEL laser heater.
Kravspecifikation
1.

Vinkelsjustering för laserstråle när den kommer in i röret.

2.

Att få ut laserstråle från vakuumkammare.

3.

Avståndet mellan laserstråle och elektronbuntar 30mm.

4.

Inkommanderöret för elektroner skall ha diametern 40mm.

5.

Vakuumsystemstyp skall minst vara ultrahögtvakuum

6.

Minsta avståndet mellan insidan av vakuumkammare och elektronbuntar
är 10mm.
Maxbredden för Laserinkopplingselement för XFEL laser heater är
150mm. Se figur 1.2-1 där 150mm visas.

7.

mbar.

1.3 Problembeskrivning
Det största problemet är att det på marknaden inte finns en sådan produkt som
man kan utgå ifrån och se hur dessa element ser ut. Just nu finns bara ett sådant
projekt i USA som har löst det här problemet men det var svårt att se lösningen.
Fysikavdelning vid Uppsala universitet försökte tidigare lösa problemet men det
gick inte på grund av att vissa lösningar inte uppfyllde vissa krav och vissa
komponenters inte fungerade. Exempelvis hade Fysikavdelningen en lösning som
var att halvera en fläns där laserstråle går in. Med den här lösningen uppstod
problem där flänsen skulle förlora sin funktion som är att ge hög täthet.
Elementet har flera problem vilket inte gör det lätt att använda i vakuumkammare.
Det är svårt att ha en spegel som kan roteras inuti vakuumkammare på grund av
vakuumtypen. Denna typ av vakuum är det svårt att använda vissa komponenter
inuti. Huvudsakligt problem som kan orsakas av komponenterna är urgasning2- att
gaser frigörs från komponenter som smutsar ner vakuumkammaren.
Platsen där element skall monteras skapar också problem som leder till att
det fastställda kravet ändras. Komponenter som skall användas bör ha hög
2

Grunderna i tillämpa Vakuumteknik, sidan 16,av Svenska Vakuum Sällskapet.

3

precision och den viktigaste komponenten är spegelhållaren. Samtidigt bör dessa
komponenter inte vara komplicerade.

1.4 Mål
Syftet med framtagningen av Laserinkopplingselement för XFEL laser heater är
att uppfylla funktionen där denna produkt kan vinkla in laserstråle till
vakuumkammare och vinkla ut laserstrålar från vakuumkammaren. Detta görs
genom att modulera två koncept, det ena är med spegel inuti vakuumkammare och
det andra är med spegel utanför vakuumkammare. För varje koncept som tas fram
skall det beskrivas fördelar och nackdelar med varje koncept. Slutproduktens
koncept skall uppfylla krav som är fastställda utan att ändras. Färdiga ritningar
skall också göras för det slutgiltiga konceptet.

1.5 Avgränsningar
Nedan följer det som inte ingår i detta examensarbete.


Hållfasthet/FEM(Finita Element metod) beräkningar.



Dipol och kvadrupolmagneter och undulator samt diagnostik för laser och
elektroner.



Ekonomisk analys.

1.6 Disposition
Kap1:
Inledning och uppgiftsbeskrivning.
Kap2:
Metoder som använts i det här examensarbetet för att ta fram en lösning.
Kap3:
Teori om vakuumsystem och metoder inriktade mot koncept och idé-generering.
Kap4:
Idé och koncept-generering till Laserinkopplingselement för XFEL laser heater.
Kap5:
Konceptval och det slutgiltiga konceptet.
Kap6
Slutsats och reflektion.
Kap7:
Referenser.
4

2 Metoder
Det här examensarbetet börjades med en projektplan och ett Gant schema som
båda tydligt beskrivit hur arbetet skall gå för att ta en tydlig lösning i slutändan av
examensarbetet. Uppdelning av projektplan samt Gant schema har varit veckovis
som börjades med litteraturstudie, informationsinsamling, föreläsningar,
intervjuar, idégenerering, konceptval, CAD i Solidwork och rapportbeskrivning.
Metoder som används i början och under arbetets gång:


Litteraturstudie



Modellering och skiss i CAD.

2.1 Intervjuer
Vid början hölls flera intervjuer för att ordentligt beskriva XFEL projektet och
vad det handlade om. Volker Ziemann och Mathias Hamberg på Fysik avdelning i
Uppsala universitet beskrev detta projektarbetet och förklarade vad problemet är
samt förklaring kring det valda Elementet och hur det skall se ut. Därefter har det
pågått regelbundna möten med handledare Niklas Johansson och Masih Noor.
Löwener Vacuumservice har kontaktats3, speciellt VD Göran Lockner som gav
väsentlig information kring vakuumsystem, t.ex. vilka typer kan man ha inuti
vakuumkammare, vilka tätningar får man använda och genomföringar.
Både försäljningsavdelning på Newport4 och Thorlaps5 har också kontaktats
vilken har de gett ganska mycket information angående delar som kan fungera i
vakuumsystem.

2.2 Litteraturstudie
Arbetet börjades med att läsa och samla information som har koppling och
beskriver vakuumsystem. Denna typ av kunskap var ny så det behövdes läsa
mycket innan att examensarbetet sattes igång. Det finns inte så många böcker som
beskriver ordentligt praktiska aspekter om vakuumsystem i förhållande till vilka
komponenter som kan användas i vakuum system. Information som hittades är
3

http://www.lowener.se/ Företagets Löwener Vacuumservice
http://www.newport.com/ försäljnings kontor.
5
http://www.thorlabs.de/ Försäljnings kontor.
4
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knappt ny men den var nyttig och det innehöll inte ganska mycket information
kring komponenter som används i vakuumsystem.
Boken som användes kallas Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik 6. Denna bok
var nyttig när det handlar om t.ex. tätningar, packningar, svetsmetoder som
används i vakuumsystem och genomföringar.
I det här examensarbetet användes speciell bok som är kurslitteratur på Uppsala
universitet. Med hjälp av denna bok kan man komma fram till uppenbara idéer.
Boken innehåller metoder som leder till färdiga koncepter. Metoderna byggs på
erfarenhet så de funkar väl om man använder dem i verkligheten, t.ex. metoder,
Brainstorming, konceptval(Val Matris) och produktfunktionsanalys. Boken kallas
Produkt design7.

2.3 Idégenerering och konceptval
Enligt projektplan var det planerat att hitta nya idéer. Så inledningsvis börjades
med att rita och generera olika idéer som kan vara en lösning för problemet.
Idéerna var uppdelade i två delar, vissa idéer som ritades var inriktade till
lösningen utanför vakuumkammare och andra delen av ritningar var inriktade till
inuti vakuumkammare.
Därefter kom arbetet till konceptval. I detta stadie valdes ett koncept som
representerar Laserinkopplingselement för XFEL laser heater utanför
vakuumkammare och ett koncept som representerar laserinkopplingselement för
XFEL laser heater inuti vakuumkammare. Jämförelse fortsattes till att lösningen
inuti vakuumkammare jämfördes med lösningen utanför vakuumkammare.
Jämförelse byggs på hur dessa koncept följer de fastställda kraven.

2.4 CAD
Programmet som används för att konstruera de viktiga delarna i
laserinkopplingselement för XFEL laser heater är solidwork. Det var smidigt att
konstruera i Solidwork samt var det problem som fanns och dök upp under CADperioden. Men problemen löstes och till slut fick man en väl fungerande produkt
för idén utanför vakuumkammare. Idén inuti vakuumkammare hade problem som
berodde på Vakuumsystemstyp.
6

GrundernaiTillämpadVakuumteknik,översattesavSvenskaVakuumSällskapetfrån”Basic
Vacuum Practice.
7
Product Design, Practical methods for the systematic development of new products, den är skivien
av Mike Baxter.
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3 Teori
3.1 Vakuumsystem
Vakuum betyder tom och menas med det att en del av luften och andra gaser
avlägsnats från given volym som kallas arbetskammare eller vakuumkammare.
Vakuum åstadkommer eller framställs genom att avlägsna luft och andra gaser
från en vakuumkammare. För att kunna avlägsna gaser pumpar man dem ur
volymen. Det finns speciella pumpar för att kunna avlägsna gaser och luft som
kallas vakuumpumpar 8. Se figuren9 3.1.

vakuumkammare

Vakuumpump

Figur 3.1 Vakuumkammare och vakuumpump.
Vakuumet inuti vakuumkammaren beskriver man det genom att räkna trycket i
Pascal och sedan jämförs med atmosfärs tryck på utsidan. Så med hjälp av tryck
räknar hur mycket gaser eller luftmolekyler som finns inuti vakuumkammaren.

8

Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik, sidan 3
http://www.lowener.se/photogallery/Tathetsprovning/Manuell-t%C3%A4tkontrolll%C3%A4cks%C3%B6kning-st.jpg
9
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3.1.1 Ultrahögt vakuum, UHV
Vakuum system består av flera typer liksom: se figur 10 3.2.


Grov Vakuum, 10-3 mbar.



Hög Vakuum, mellan 10-3 till 10-8 mbar.



Ultrahögvakuum, större än 10-8 mbar.

Figur 3.2 Olika typer av vakuum.
Ultrahögtvakuum kommer att användas i det här examensarbetet. UHV används i
olika område. Exempelvis går den att använda i rymdforskning och
fysikforskning. Så denna typ av vakuum används i forskningen speciellt i
fysiksområde. Så i vakuumkammare kommer att elektronbuntar uppvärmas med
hjälp av laserstråle och det är viktigt att rena ordentligt vakuumkammare. Om det
finns gaser i vakuumkammare så betyder att elektroner kraschar med gaserna som
finns i vakuumkammare vilken kommer UHV att förstöras så målet av att använda
ultrahögvakuum är att inte förstöra elektroner.
De mest kända pumpar som används i ultrahögvakuum och för att uppnå denna
fas av vakuum är Titansublimeringspumpar och Jonpumpar 11.

10
11

Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik, sidan 4
Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik.
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3.1.2 Material
Materialval12 i vakuumsystem är den viktigaste delen i vakuumsammanhang då
materialet spelar stor roll för vakuums renhet. Material som används i
vakuumsammanhanget måste kunna utstå kraftiga ändringarna i temperatur.
Urgasningen spelar också stor roll när det gäller materialval (som kommer senare
att beskrivas ordentligt). Utvidgningskoefficient är en viktig del i material som
tillverkare måste ta hänsyn till för att material varierar i storlek när temperaturen
ändras.
De viktiga egenskaperna att ta hänsyn till när man väljer material för vakuum
system är:


Stor temperaturtolerans.



Liknande termiska utvidgningskoefficienter.



Låga urgasningshastigheter.

Material som används i vakuumsammanhang är t.ex. rostfritt stål, koppar,
aluminium, keramik, kovar, och elastomerer. Det som används i det här
examensarbetet för att lösa problem och som är mest kända i
Ultrahögvakuumsystem är rostfritt stål och koppar.


Rostfritt stål

Speciellt används rostfritt stål som har beteckningen 316 NL som är icke
magnetiskt. Denna typ av material har hög mekanisk hållfasthet som kan klara
stora temperaturvariationerna som förekommer i vakuumsystem. Denna egenskap
fungerar och behövs för att klara lufttrycket.

Rostfritt stål oxideras inte lätt så det leder till att ytorna i vakuumkammare
kommer att vara släta. Att ytorna behålls släta blir det svårt att gaserna sitter fast
där. Rostfritt stål är ett material som används i Ultra Hög Vakuum. Viktig
egenskap i rostfritt stål är att den kan fogas med svetsning och hårdlödning.


Koppar

Koppar används i vakuumsammanhängande som tätningar. OFHC koppar som är
syre fritt hög ledningsförmåga. Koppar innehåller väldigt litet syre vilken gasar
inte speciellt mycket. Detta material klarar höga temperaturändringar vilken tål
och innehåller bra egenskap som kan användas i vakuumsystem vid Ultra Hög
Vakuum. Koppar är ett idealiskt material när det gäller tätningar och det beror på
12

Grunderna t tillämpad Vakuumteknik, sidan 123, 124, 125.
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att den har relativ mjuks egenskap vilken kan koppar ge höga täthet.
Läckagevägar åstadkommer inte i koppar tätningar så den kan vara bästa material
att täta med i Ultra Hög Vakuum.


Kovar

Det är ett vanligt mellanmaterial som används i vakuumsammanhang. Den är
mellan material som används för att foga glas och andra material eller keramik
och material. Man brukar använda kovar för att svetsa glas med vakuumkammare.
Kovar har egenskap som passar och går bra att använda den i
vakuumsammanhängande och den är att kovar har utvidgningskoefficient som
ligger i mitten mellan keramer och rostfritt stål.
Genom att hårdlöda kovar till keramiken och därefter kovar till metall erhålls det
förbindnings som är vakuumtät. Denna förbindning blir läckfri även om den
utsätts för höga temperaturer. Kovar består av legering, 54% järn, 29% nickel och
17% kobolt.

3.1.3 Tjockleksval

Det är oerhört viktigt att välja rätt tjocklek för en vakuumkammare så att den kan
hålla tryck som det kommer att utföras från vakuum pumpen som avlägsnar luften
från vakuumkammare. Så vakuumkammares väggar kommer böjas där inte finns
stödar som kan hålla emot själva böjningen. Vanligtvis väljs hela tiden tjockleken
för vakuumkammare med 2mm. Denna tjocklek klarar höga tryck än t.ex. 1mm.
Se figur 3.3.
Om en plåt med tjocklek 1mm utsätts för 1 bar tryck som liknar 10 N/mm
jämnfördelad last kommer töjningen att ses ut, se figur 3.3. Och beräkningar för
böjningen ses som nedan.
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Figur 3.3 Jämförelse mellan tjocklek med 1mm och med 2mm.
Tjocklek a= 1mm
Plåt längd L= 800mm.
Plåt bredd, b= 40mm.
E-modul: 200 GPa. ( ss 2343)
Utsätts för tryck 1bar som liknar: 10N/mm.
Massa: 277g.
Tröghetsmoment I
I=b*a3/12=40*13/12=3.3 mm4
Böjning=f=5.Q.L4/384EI=5*10*8004/384*200*109*3.3=0.081mm

Plåt med tjocklek 2mm kommer böjningen att ses som beräkningen nedan. Se
figur 3.3.
I=b*a3/12=40*23/12=26,7mm4
Böjning=f=5.Q.L4/384EI=5*10*8004/384*200*109*26,7=0,001mm
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3.1.4 Förbindningsteknik

I vakuumsystem behövs det jämt att ändra delar och ta isär vissa delar samt sätta
ihop delar. För att undvika läckage och sätta delar utan läckor behövs det speciella
komponenter som skall fungera i vakuumsammanhängande. Alltid används det
flänsar och kopplingar för vakuumsystemet.
Det finns två typer av flänsar som används i vakuumet, Elastomertätade flänsar
och metalltätade flänsar 13. Elastomertätade flänsar består huvudsakligen av
gummi som i sin tur tätar området, se figuren 3.4.

Figur 3.4 Exempel på elastomertätade(O-ringar).
Denna typ används vid låga vakuumkrav och vid inga krav kring temperaturhänseende och urgasning. Enligt krav som hänvisat i början och är fastställd av
fysik avdelning i Uppsala universitet så denna typ av flänsar går inte att användas
i Ultra Hög Vakuum. På grund av urgasningen och temperatur-hänseende så
accepteras inte sådan fläns därför smutsar den ner vakuumets typ och kan inte
bakas.
Metalltätade flänsar är den andra typen av flänsar som förekommer i
vakuumsystem och som används i detta examensarbete. Egenskaper hos
metalltätade flänsar gör att den är känd att användas i vakuumsystem vilken har
dessa typer förmåga att klara höga temperaturer, upp till 500 . Den viktigaste
egenskapen som påmints flera gånger i den här rapporten är urgasningen och
denna komponent av flänsar knappt urgasar.
Den mest kända flänsen och som har blivit vakuumindustris standardfläns är
ConFlatTM fläns14. Den består av själva flänsen, packning och bultar. I det här
examensarbetet används rostfritt stål för flänsen och koppar för packningen. Den
13
14

Grunderna i tillämpad Vakuumteknik, sidan 126, skrivit av svenska vakuum sällskap.
Grunderna i tillämpad Vakuumteknik, sidan 126, skrivit av svenska vakuum sällskap.
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blev känd för att konstruktionen har en långtidstillförlighet inbyggd och därför
innehåller packningen kvar.

Figur 3.5 Fläns, packning och skruvar.
Närmaste bilden som kan tyda på hur flänsfunktionen fungerar är, se figur 3.5.
Flänsen är konstruerad på något sätt där finns det skär-ägg som trycker mot
kopparpackningen eller börja skära in i kopparpackningen flyter packningens
material ut tills den trycks mot flänsens stödytor. Figur 3.5 visar att bultarna inte
är helt bultats ihop.
När flänsarna skruvas ihop framsida mot framsida så den leder till flänsens ytor
tvingar koppar packnings material att gå inåt, se figuren 3.6. Med den här
funktionen blev dessa flänsar ledande i vakuum system, speciellt i Ultra Hög
Vakuum.

Figur 3.6 Färdig tätning som visar hur packningsmaterial tvingas gå inåt.
13

3.1.5 Svetsmetoder

I vakuum system går det att använda svetsning i flera ställen. Exempelvis behövs
det alltid svetsa rör med flänsar samt rör med rör eller med vakuumkammare. De
huvudsakliga svetsmetoder som används i vakuum sammanhängande är
Kallsvetsning, Hårdlödning och Tig svetsning.



Kallsvetsning/avnypning15

Denna metod används vanligtvis för att försluta kopparrör som finns, t.ex. i
vakuumrör. Man åstadkommer till läckfri med den här metoden efter att
komponenterna har bakats och pumpats ur så nyps de anslutande rören av så på
detta sätt kläms rörväggarna ihop så tätt. För att kunna öppna ett rör som använts
kallsvetsning, används det ett så kallat röravskärare.


Hårdlödning16

Den är en vanlig metod som man använder och om hårdlödning inte sker
omsorgsfullt leder det till dåligt resultat som kan leda till läckor. Hårdlödning
utförs genom att förbereda komponenter och sätta ihop dem i en hållare med
lödmaterialet placerat mellan delarna. Denna metod skapar problem genom att
leda till urgasningen så den används sällan och det beror på att hårdlödningen
används mest för att foga keramik till kovar och vidare till rostfritt stål. Dessa
material är ganska känsliga som innebär lätt att spricka så det blir läckor.


Tig Svetsning17.

Den här metoden är vanlig och används mest i vakuumsystem. Det som är viktig
med den är att man fogar olika delar genom att smälta ihop dem utan att använda
fyllandematerial. Med den här metoden uppstår inga läckor i vakuumkammare
vilken behåller vakuumets typ. Den viktigaste delen som tas hänsyn till i den här
metoden när delarna svetsas ihop är att svetsningen utförs från fogens
vakuumsida.

3.1.6 Urgasning

Efter att gaserna avlägsnats från vakuumkammare och de störa delarna är inte
kvar så det brukas fortfarande finnas en del gaser som kommer efter att gaserna
pumpats ur. Denna del av gaserna kommer antigen att frigöras från ytorna i
15

Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik, av svenska vakuum sällskapet, sidan 134.
Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik, av svenska vakuum sällskapet, sidan 134,135.
17
Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik, av svenska vakuum sällskapet, sidan 135.
16

14

vakuumkammare eller från material som används i vakuumkammare och det
kallas urgasningen18.
Urgasningen kan påverka att vakuumsystem inte uppnå sitt tillfredsställande
tryck. Exempelvis används det skruvar inuti vakuumkammare leder till att det blir
urgasningen. Ännu mer fördjupning att använda mekanism inuti vakuumkammare
är en aspekt som också leder till urgasningen i vakuumkammare. Så urgasningen
är ett stort problem som träffas vid användning av komponenter och material inuti
vakuumkammare. Figur 3.7 är ett exempel för urgasnings källor.

Figur 3.7 urgasningskällor.

3.2 Komponent
Komponenter som används I det examensarbetet är:


Spegelhållare
Denna typ av komponent används vid detta examensarebete pga hög
precition vid vinkling av laserstrålar. Ett exempel på en sådan
spegelhållare är U100-ACG-3K-NL ULTIMA ® Corner Gimbal Optisk
Mount19, se figur 3.8. Spegelhållare används mest vid optiska system
vilken kan ge hög stabilitet när en spegel monteras med den här typen.

18
19

Grunderna i Tillämpad Vakuumteknik. Av Svenska Vakuum Sällskapet. Sidan 16, 215.
http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=U100-ACG-3K-NL
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Figur 3.8 Spegelhållare med tre mikroskruvar.
En vanlig spegelhållare består av tre mikroskruvar och platta som bär
spegeln. Med hjälp av mikroskruvarna kan plattan vinklas med olika
vinklar vid behov.


Mikrometer
Figur 3.9 visar en mikrometer som också används för att ge hög precision
när det behövs rotera en annan komponent. Mikrometern kan integreras
med många standardprodukter. Ex på en mikrometer är Mikrometer
Drives, 1/4 "(6,5 mm)20. När sfäriska spindel toppen vrids kommer platt
spetsen att ge rörelsen.

Figur 3.9 Mikrometer.

20

http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1226
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Mikrorotationsstege
Syfte med att använda en sådan produkt är att ge rotationrörelse när det
monteras en annan produkt/komponent övanför. Ett exempel som visar en
sådan produkt är UTR Precision Rotation Stage, Low Profile, 79mm Dia,
±4° Fine Adjustment, Metric 21 se figur 3.10.

Figur 3.10 Mikrorotationstege.
Mikrorotationstege används för att ge hög precision vid rotation. Den
består av en mikroskruv som kan vrida plattan som har flera gängade hål
se figur 3.10. Plattan har flera gängade hål där kan andra
produkter/komponenenter monteras.


Pedestal
Pedestal Post, 1,0 tum22 är tillverkat av rostfritt stål som används mest vid
optiska system justering, se figur 3.11. Med hjälp av pedestal kan man få
extrem stabil spegelhållare när den monteras med pedestal.

21
22

http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=M-UTR80S
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=PS-1
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Figur 3.11 Pedestal

3.3 Produktfunktionsanalys och brainstorming
3.3.1 Brainstorming
Brainstorming23 är en huvudsaklig metod för idégenerering som syftar till att lösa
problem eller hitta på nya idéer. Den genomförs vanligen genom att en grupp på
fem till tjugo personer samlas för att arbeta kring ett problem eller en uppgift.
Men denna metod används också av enskilda personer. En grundtanke är att
tanken ska få löpa fritt utan att bli avbruten. Metoden används inom många
områden, bland annat produktutveckling som detta examensarbete syftar på att ta
fram Laserinkopplingselement för XFEL laser heater.

3.3.2 Produktfunktionsanalys
Produktfunktionsanalys 24 är första steget när det gäller produktframtagning som
beskriver tekniker hos produkter. Det är värdefullt steg i produktdesign. Metoden,
systematisk analyserar produktens funktioner. Första steget i denna analys är
prova olika funktioner. Sedan börjas med att sätta ner alla funktioner som
23

http://www.needinn.se/method/site/menu1/Funktion/Hur2/Kreativametoder/Hur3/Brainstorming/index.html
24

Practical methods for the systematic development of new products. Av Mike Baxter. Sidan 210, 211.
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finns och behövs för att utföra produkten. Konstruktören bör skriva ner alla
funktioner som kunder tycker att de skall vara med. Därefter kommer
konstruktören att rita dessa funktioner i en funktions träd. I trädet börjas det hela
tiden med att skriva den primära funktionen. Under primär funktion kommer de
grundläggande funktioner som är kopplade till huvud funktion, de är anledningar
till att huvud funktion faller och de som tillvägagångsättet till huvud funktion.
Med hjälp av hur-vad kan man fortsätta ner eller upp i funktions träd.

19

4 Idé- & konceptgenerering
4.1 Idégenerering
På marknaden fanns inte sådana produkter som man kan utgå ifrån och börja
generera idéer. Den enda produkten som finns är i USA och Uppsala universitet
har inte haft möjlighet att se denna lösning. Att komma på en lösning och att hitta
på idéer som inte redan finns har varit stor utmaning.
Genom produktfunktionsanalys, brainstorming och idégenerering har hittats olika
idéer och skissats upp. Figur 4.1 visar produktfunktionsanalys för
laserinkopplingselement för XFEL laser heater.

Figur 4.1 produktfunktionsanalys för laserinkopplingselement för XFEL laser
heater
Idéerna är uppdelade i två delar, första delen är inuti vakuumkammare och andra
delen är utanför vakuumkammaren. De idéer som förekommer inuti
vakuumkammare är två liksom de utanför vakuumkammare som också är två.
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4.1.1 Idéer inuti vakuumkammare


Första idén

Fläns med glas
Mikrometer

Kardanaxel

Spegelhållare
Bälg

Figur 4.2 Idé 1: inuti vakuumkammare, kardanaxel, mikrometer utrustad med
bälg.

Idéerna inuti vakuumkammaren bygger på att ha mekanism och att kunna vinkla
spegeln med olika vinklar. Att kunna ha komponenter som fungerar i
vakuumsystem är en utmaning som man måste ha mycket information angående
varje komponent i vakuumkammaren. I dessa idéer har tagits hänsyn till
vakuumtyp för att ingående komponenter ska fungera i vakuumsystem.
Första Idén består av kardanaxel, spegelhållare, mikrometer, bälg 25, flänsar 26 och
vakuumkammare, se figur 4.2. I denna skiss sitter kardanaxeln fast på sidan av
vakuumkammaren samt sitter fast med spegelhållare. Kardanaxel ger mekanisk
rörelse vid vinkling. Det finns i den här Idén två mikrometer som är utrustade med
två bälgar. Dessa sitter fast i spegelhållaren och båda har sin funktion att vinkla
eller att ge linjär rörelse i y-led och i x-led. Bälgen är genomföringskomponent
som levererar rörelse utifrån vakuumkammaren och in i vakuumkammaren.
Efter utvärderingen var denna idé svår att använda i vakuum på grund av att det är
komplicerat och svårt att använda dessa komponenter i vakuumsystem. Den andra
anledningen är att det behövs så hög precision och när det gäller kardanaxel blir
det svårt att ha hög precision. Tredje anledningen är urgasningen som dessa
komponenter kommer att orsaka och det påverkar vakuumtyp. Vid möte hade idén
bestämts att inte användas eller vidare utvecklas.
25

http://www.caburn.co.uk/resources/downloads/pdfs/sec7.pdf, katalog bara med mikrometer utrustad
med bälg.
26
http://www.caburn.co.uk/resources/downloads/pdfs/sec1.pdf fläns DN40CF 70mm
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Andra Idén

Andra idèn bygger på samma princip som första idén men det som skiljer mellan
dem är att den består av en enda komponent som skall kunna behålla de fastställda
kraven för laserinkopplingselement för XFEL laser heater se figur 4.3. Denna idé
är mer utvecklad under konceptgenerering som kommer att presenteras under
rubriken Konceptgenerering. Denna idé har ändrats och utvecklats mer. Med
andra ord blev denna idé utgångspunkt för flera idéer.
Idén består av en speciell spegelhållare 27 som är utrustad med mikrometerskruvar
som vinklar spegeln i vissa intervall. Flänsar ingår också med i denna idé.

Figur 4.3 Idén 2: inuti vakuumkammare, speciell spegelhållare.

Efter utvärdering och information som fåtts från försäljningsavdelningen på
företaget Thorlabs blev det svårt att använda en sådan spegelhållare i vakuum
system för att den kommer att smutsa ner vakuumet. Med andra ord kommer
urgasning att uppstå. Denna typ av spegelhållare är speciell för vakuumsystem
men den fungerar i vakuum som har typen upp till
mbar.

4.1.2 Idéer utanför vakuumkammare

Utanför vakuumkammare påverkas inte komponenter av vakuumsystemets typ så
det var enkelt att generera idéer.

27

http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3912&pn=POLARIS-K1#4258
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Första idé.

Mikrometer

Spegel

Flänsar.

Vakuumkammare

Mikrorotation
stege

Spegelhållare.

Figur 4.4 Idé 1: utanför vakuumkammaren, mikrometer, mikrorotationsteg och
vanlig spegelhållare.
Det här är första Idén och i den ingår flera standardkomponenter, se figur 4.4.
Denna idé består av en vanlig spegelhållare, mikrorotationssteg28, fläns och fläns
utrustad med glas29 och mikrometer30. Denna Idé fungerar så att det är lätt att
vinkla in en laserstråle lätt och smidigt. Rotationsteget roterar hela spegelhållaren
och mikrometern ger linjär rörelse så på det här sättet fås spegeln att spegla i olika
vinklar.
Efter utvärdering och diskussion bestämdes att denna idé inte skulle ingå på grund
av, för det första, att den är komplicerad. Att ha både mikro- meter och
mikrorotationsteg är komplicerat. Det kan finnas komponenter som är lättare än
dessa komponenter som används i denna idé. För det andra finns det inte
tillräckligt med plats som man kan placera både mikrorotationsteg och
mikrometer på, så om denna idé skall användas så kommer vissa krav att ändras.



andra idén

Denna idé bygger på samma princip som första idén men det som skiljer är att en
speciell spegelhållare31 använts se figur 4.5. Denna spegelhållare fungerar i
princip i och med att vinkla in Laserstråle och vinkla den i olika vinkla med hjälp
av mikroskruvar som är utrustade med spegelhållare. Den här idén är utrustade
28

http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=M-UTR80S
http://www.caburn.co.uk/resources/downloads/pdfs/sec5.pdf, DN16CF
30
http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1226
31
http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=U100-ACG-3K-NL
29
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också med en vanlig fläns och fläns med glas för att lasern skall baseras in till
vakuumkammaren.

Vakuumkammare
Spegelhållare

Flänsar

Figur 4.5 idé 2: utanför vakuumkammare, speciell spegelhållare.

Efter utvärdering och diskussion kommer denna idé att utvecklas vidare och
konstrueras så att den kan fungera väl.

4.2 Konceptgenerering
Vid konceptgenerering har använts de informationer som fåtts av förstudie och
idégenerering. Tillsammans, förstudie och idégenerering har kombinerats som
blivit olika koncept. Alla koncept som gjordes kommer att presenteras oavsett om
de skall vara med eller inte. Koncepten kommer att delas i två faser, det ena är
inuti vakuumkammare och det andra är utanför vakuumkammare.

4.2.1 Koncept inuti vakuumkammare


Koncept 1

Första koncept ligger inuti ett hus i vakuumkammare. Huset innehåller speciell
spegelhållare32. Detta hus är utrustat med ett glasfönster se figur 4.6. Huset sitter
fast med flänsen som är utrustad med glas. Vid det här konceptet används kovar
för att svetsa glaset med huset. Flänsar och fläns med glas är med.
32

http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=SS050-F3
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Figur 4.6 koncept 1, spegelhållare ligger i ett hus inuti vakuumkammaren.

Funktionen:
Laser faller och studsar i spegelen som finns i spegelhållaren där efter vinklas
laserståle in till vakuumkammare som baserar glas fönster som finns med i huset.
Laser fortsätter i sin tur och träffar elektronbuntarna se figur 4.7. Med hjälp av
spegelhållares mikroskruvar kan laserstråles läge ändras i olika vinklar.
Vakuumka
mmare
Huset

Spegelhållare

Laser stråle

Elektron
buntar

Fönster

Figur 4.7 koncept 1, snittbild visar hur element fungerar.
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Fördelar:


Lätt service vid problem.



Behåller kravet som är 30mm mellan elektroner och laser.

Nackdelar.


Huset ligger nära elektronbuntarna.



Glaset kommer snabbt att förstöras genom ironiserande strålning.



En liten spegel.



Svår att använda Kovar som material för att svetsa glaset med. Kovar kan
leda till nedsmutsning av vakuumsystem.



Koncept 2

Koncept 2, se figur 4.8, har nästan samma princip som förra konceptet men det
som skiljer är att konceptet eller spegeln ligger inuti vakuumet. Konceptet består
av en fyrkantig metall platta som håller spegeln, flänsar och flänsar med glas.
Spegelhållaren som används här sitter fast i en platta. Plattan består av en
fyrkantig del som trycks in i vakuumkammarens insida och en halvcirkelform som
sätts i ett spår på flänsen. När skruvarna på flänsen dras åt trycks hela plattan in så
att den inte rör sig och på det här sättet sitter spegeln fast utan att röra sig.

Figur 4.8 koncept 2, spegel ligger inuti vakuumkammaren.
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Funktion:
Platta med
halv cirkel

spegelhållare

Figur 4.9 koncept 2, snittbild som visar ingående delar i det här konceptet.
Detta koncept fungerar som förra konceptet men spegelhållaren ligger helt i
vakuumkammaren se figur 4.9. Laserstrålen baserar förbi flänsen som är utrustad
med glas och studsar i spegeln som i sin tur vinklar laserstrålen i 45 graders vinkel
inuti vakuumkammaren.

Fördelar.


Avståndet mellan laser och elektronbuntar är 30 mm.



Ingen inverkan på vakuumtyp, Ultrahögt vakuum.



Stor spegel som kan användas vid det här konceptet.

Nackdelar.


Spegelhållaren sitter fast så ingen vinkling kommer att ske.

4.2.2 Koncept utanför vakuumkammare


Koncept 3

Konceptet består av vakuumkammare och en spegelhållare 33 som står utanför
vakuumkammare som bultas med Pedestal34 på en platta, se figur 4.10. Ett fönster
av glas används i det här konceptet som svetsas på vakuumkammaren med kovar.

33
34

http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=9884-K
http://search.newport.com/?x2=sku&q2=PS-1
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Som visas i figuren har vakuumkammaren ändrats i sin form för att man ska
kunna placera spegelhållaren i bra läge.

Figur 4.10 koncept 3, Element utanför vakuumkammare med fönsterglas.

Funktion:
Samma funktion som koncept 1 och 2 men det som skiljer är att spegeln står
utanför vakuumkammare och vinklar in laserstrålen, se figur 4.11. Laserstrålen
träffar spegeln och spegeln i sin tur speglar in laserstrålen och därefter kommer
laserstrålen att träffa elektronbuntarna.
Dessa kanter
bevarar de
avbrutna
magnet fält från
elektroner

Fönster.

spegelhållare.

Pedestal.

Figur 4.11 koncept 3, snittbild som visar hur konceptet fungerar utanför
vakuumkammaren.
Fördelar:


Konceptet behåller avståndet mellan laserstråle och elektron- buntar.



Hög precision från spegelhållare.
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Nackdelar:


Att modulera vakuumkammaren på det här sättet och att låta det finnas
skarpa kanter skapar problem med magnetfält som finns runt varje
elektron. Skarpa kanter kommer att påverka elektronbuntarnas stabilitet
genom att elektroner lämnar elektro-magnetiska fält bakom sig som kan
värma upp vakuumkammaren och i värsta fall skada den. Se figur 4.11.



Att ha Kovar vid ultrahögt vakuum skapar också problem. Med tiden
kommer Kovar att förstöras och urgasning kommer att dyka upp.



Själva glaset förstörs också med tiden så det blir svårt att byta det efter
svetsning.



Koncept 4

Konceptet består av flänsar, spegelhållare 35(Gimbal Clear Edge Optical Mount,
1.0 in. Diameter, 3 Knob Adjustment), Pedestal, låda och vakuumkammare. Se
figur 4.12.

Figur 4.12 koncept 4, Element utanför vakuumkammare med fläns.
Vakuumkammaren är uppdelat i två delar, den ena delen är ett rör på 40mm, en
platta med två hål, en fläns36med rör och fläns DN63CF 114mm. Röret, fläns
35

http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=U100-ACG-3K-NL,
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DN63CF 114mm och flänsen med röret svetsas ihop med plattan med två hål.
Andra delen som vakuumkammaren består av är ett fyrkantigt rör. Det här röret
kommer att svetsas ihop med första delen, se figur 4.13.

Fläns med rör

platta

Fyrkantig rör

Rör, 40mm
Fläns, 114mm

Figur 4.13 koncept 4, vakuumkammaren består av två delar.
För att kunna placera spegelhållaren och att undvika att kapa bort material från
fläns-34mm har lösningen varit att minska diametern på röret-40mm från mitten,
se figur 4.12 och figur 4.13. Så det här konceptet består av två delar som är
vakuumkammaren och låda som innehåller spegelhållare och Pedestal. Se figur
4.14.

Vakuumkammare.

Låda&
spegelhållare

Figur 4.14 koncept 4, sammanställningsbild.

36

http://www.caburn.co.uk/resources/downloads/pdfs/sec1.pdf DN16CF 34mm och DN63CF, 114mm
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Funktion:
Laserstrålen kommer in i lådan och därefter studsar i spegeln som speglar laser
från inuti vakuumkammaren genom flänsen. Spegelhållaren har mikroskruvar som
kan justera lasern så att den kommer in rätt för att träffa elektronbuntarna.
Fördelar:


Den behåller de fastställda kraven.



Den fungerar väl.



Hög precision.

Nackdelar:


När 40mm-röret kapats kommer insidan av detta rör närmare
elektronbuntarna.
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5 Konceptval
I detta avsnitt väljs vilka koncept som är bäst och duger att använda som
laserinkopplingselement för XFEL laser heater så bland de koncept som är klart
beskrivna ovan gjordes en valmatris och ett par av dem har valts. För att kunna
göra denna valmatris så användes vissa faktorer som har mer betydelse än andra.
De byggs efter de fastställda kraven som finns med i själva uppgiften.
För att kunna utvärdera koncepten ordentligt har en valmatris använts för
konceptet med inriktning inuti vakuumkammare. De allra viktigaste kraven har
viktats upp till 10 poäng. Tabell 5.1 beskriver den valmatris som gjorts.
Tabell 5.1 valmatris.
möjlig valmatris: Laserinkopplingselement för XFEL laser heater.

Viktnings
vektor

Referens

Koncept 2

Koncept 3

Koncept 4

10

0

+

+

+

10

0

+

-

+

Vinkeljustering.

8

0

-

+

+

Bredden för
Elementen, Max
150mm.

5

0

+

+

+

5

0

+

0

0

Total poäng.

0

+30
-8

+23
-10

+33
0

Balans.

0

+22

+13

+33

Urvalskriterier
Avståndet mellan
laser och
elektronbuntar
30 mm.
Behålla Vakuumet
rent, Ultra Hög
Vakuum.

att har mer avståndet
mellan insidan av
vakuumkammaren
och elektronbuntar än
det fasta kravet 10mm
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Från tabell 5.1 visar att koncept 2 har balans +22, koncept 3 har balans +13 och
koncept 4 har balans +33. Det innebär att koncept 4 representerar produkten med
spegel utanför vakuumkammare som har mer betydelse än andra koncept. Detta
koncept fyller och följer de fastställda kraven bättre än det andra så det fjärde
konceptet väljs som Laserinkopplingselement för XFEL laser heater med spegel
utanför vakuumkammare. Koncept 2 med balans +22 representerar produkten med
spegel inuti vakuumkammare. Det här konceptet uppfyller inte alla fastställda
krav från början.

33

6 Slutsats och diskussion.
Att konstruera laserinkopplingselement för XFEL laser heater för Uppsala
universitet har varit ett examensarbete som visat sig framgångsrikt. Målet med
examensarbetet var att konstruera två färdiga produkter i designstadiet. Första
produkten var en produkt där en spegel skulle läggas inuti vakuumkammare. Den
Andra produkten var med en spegel som lades utanför vakuumkammare.
Produkten med spegel utanför vakuumkammare lyckades väl och den blev
färdigdesignad. Produkten/koncept 4 var lösningen på problemet, se figur 6.1.
Produkten uppfyllde kraven som var fastställda från början.

Figur 6.1 Koncept 4. Produkten med spegel utanför vakuumkammare.
Produkten med spegel inuti vakuumkammaren lyckades inte riktigt väl. Den här
produkten eller koncept 2 som passar bäst inuti vakuumkammare uppfyller inte
det viktigaste kravet som är att vinkla spegel se figur 6.1. vilket innebär att
produkten med spegeln utanför vakuumkammare lyckades bättre än produkten
med spegel inut vakuumkammare.

Figur 6.2 koncept 2. produkt med spegel inuti vakuumkammare.
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Produkt/koncept 2 skulle kunna bli ett fortsättningsarbete. Den här produkten är i
ett läge där man kan fortsätta arbeta med den för att den är nästan
färdigkonstruerad. Det som man ska fokusera på i fortsättningsarbete är att kunna
vinkla spegeln inuti vakuumkammare. Genom att konstruera och komma på
komponenter som kan röra sig i vakuumkammaren utan att det leder till
urgasning.
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Bilaga1: Användarkravspscifikation.
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Användarkravspec
För att få in (och ur) lasern ur strålröret måste det sitta en spegel som ändrar laserriktningen i
strålröret men ur vägen för elektronstrålen. Denna spegel måste kunna justeras för att få rätt
position på lasern så den träffar elektronstrålen och även motsvarande spegel på andra sidan röret
som ska leda lasern ut ur strålröret. Det är upp till exjobbaren att undersöka om spegel och
justeringsutrustning ska vara innanför eller utanför vakuum. Önskvärt hade varit att få två koncept
att ta ställning till, ett med spegel i vakuum och ett med spegel utanför vakuum.
Den utvändiga konstruktionen och eventuella invändiga detaljer ska vara kompatibla med ultrahögt
vakuum (UHV omkring 10-10 torr).
Den utvändiga geometrin begränsas av två dipolmagneter och en quadropolmagnet. Böjningen av
elektronstrålen sker inom dipolmagneternas 800 mm längd. Mellan dipol och quadropol finns
möjlighet för maximalt 150 mm extra utrymme längdsleds. Höjdleds begränsas stålröret av att det
måste få plats mellan dipolernas spolar som har en fri höjd på 47mm. Interface för elektronstrålen in
och ut ur Laser Heaterns strålrör är D40-rör med speciell CF-vakuumfläns.
I den invändiga konstruktionen ska skarpa kanter undvikas i den mån det är möjligt för att inte störa
elektronstrålens magnetfält.
Elektronstrålen och laserstrålen har i inloppet av strålröret ett centrumavstånd på 30mm.
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Bilaga 2: Flänsar.
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Bilaga3: Datablad.
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Bilaga4: Ritningar.
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