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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om elektromagneter som används i partikelacceleratorer. Främst 
vissa av de som ska användas i den nya acceleratoranläggningen MAX IV i Lund och 
som produceras av Scanditronix Magnet AB. Denna uppsats är begränsad genom att 
enbart behandla en dipolmagnet och en kvadrupolmagnet.

Fokus i arbetet ligger på fältmätningarna som utförs på magneterna och på de metoder 
som används för att analysera resultaten. Men för att kunna förstå de olika mätningarna 
och varför de utförs så behövs det en mängd teori som förklarar vissa principer och 
modeller. De fältmätningsmetoder som tas upp i denna uppsats är hallprob och så kallade 
roterande spole. 

För att få en mer grundläggande förståelse för elektromagneter och hur de första stegen i 
magnetdesign går till, tas även teorin som används vid de första stadierna i 
magnetdesignen upp. Främst den som krävs för att få en snabb uppskattning av hur det 
magnetiska fältet beror av den exciterande strömmen igenom magnetens spolar. Men 
också fördjupning av hur magnetfältet hänger ihop med de magnetiska potentialerna 
ingår.

Resultaten som tas upp i denna uppsats fokuserar mest på analyser för att verifiera 
positioneringarna under mätningarna och därigenom minimera de felkällor som finns. 
Uppsatsen fick denna inriktning då de system som byggdes genomgick stora förändringar 
och utvecklades under arbetets gång för att förbättra kvalitén och reperterbarheten av 
fältmätningarna. 

Min roll i arbetslaget under projektets gång har kretsat kring beräkningarna som 
genomförs för att analysera data som fås vid de olika mätningarna. Både beräkningar för 
att presentera resultaten enligt MAX-labs specifikationer, men även för att lokalisera och 
åtgärda fel i systemen. Utöver detta har jag varit delaktig i framtagandet av de program 
som används under mätningarna.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
MAX IV är ett nytt projekt som håller på att utvecklas i Lund av MAX-lab som 
är ett nationellt forskningslaboratorium, och ett samarbete mellan Lunds 
universitet och svenska Vetenskapsrådet. Trots detta är det ett högst 
internationellt forum där nästan hälften av forskarna är av en annan nationalitet.

MAX-lab fokuserar på forskning inom några specifika områden. Mest inom 
acceleratorfysik, kärnfysik samt synkrotronstrålning. För dessa 
forskningsområden har MAX-lab tre stycken olika lagringsringar (MAX I, MAX 
II, MAX III) som nu ska bytas ut mot nya lagringsringar som ingår i det nya 
laboratoriet, MAX IV. Projektet består av två nya lagringsringar, en ring för 
elektronstrålar med energin 1,5 GeV och en större för strålar upp till 3 GeV. 
Ringarna kommer ge tillgång till både mjuk och hård röntgenstrålning av mycket 
hög kvalité, vilket innebär att man kommer kunna producera bilder av mycket 
små objekt med en skärpa av världsklass. Ringarna kommer kunna ge mycket 
ren synkrotronstrålning i ett brett spektrum som sedan kommer kunna användas 
vid olika forskningsprojekt som kräver ljus av en viss våglängd.  På så vis kan 
man ersätta en del av de tre äldre ringarna med denna nya anläggning, som bör 
kunna brukas inom många olika experimentella områden. 

Den större ringen som ska hantera energier på 3 GeV kommer att vara 528 m i 
omkrets, medan den mindre 1,5 GeV-ringen kommer vara 96 m. Båda ringarna 
kommer att lagra en ström av elektroner på 500 mA. Elektronstrålen genereras 
av en linjäraccelerator som sänder elektronstrålen genom en rak tunnel som är 
ungefär 250 m lång innan strålen når ringarna. Under denna sträcka kommer 
elektronerna att accelereras till den tänkta energin innan de når ringarna. Den 
stora lagringsringen består av 20 stycken raka sektioner som är separerade av 
magnetsegment där strålen böjs av för att skapa en cirkulär bana i ringen[1]. Det 
är några av dessa magnetsegment som Scanditronix Magnet AB ska producera 
till projektet. Kraven för magnetsegmenten är mycket höga för att elektronstrålen 
ska ha de egenskaper som behövs för använda den inom de tänkta 
applikationerna, och är ett krav för att strålen ska kunna hålla den tänkta 
kvalitén. 

För att klara av de krav som kommer att ställas på dessa magnetsegment kommer 
Scanditronix Magnet behöva bygga en ny klimatkontrollerad anläggning. Detta 
är en viktig del i projektet på grund av att det mjuka järnet som magneterna är 
tillverkade i expanderar eller kontraherar beroende på om temperaturen ökar eller 
minskar i omgivningen. En sådan förändring kan innebära att magnetfältets 
karaktär förändras. Även nya mätsystem för både hallprobmätning och 
mätningar med roterande spole måste utvecklas för att klara av den noggrannhet 
som krävs.
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Figur 1: Utkast på MAX IV. Bild tagen från Max-labs hemsida



1.2 Syfte och mål
Målet med mitt arbete är att utveckla en förståelse av magnetdesign och vad 
olika typer av magneter används till i en accelerator. Främst magneter bestående 
av två, fyra och sex poler. Detta är de magnettyper som finns i de 
magnetsegment som Scanditronix Magnet AB producerar till MAX IVs 
lagringsring. Uppsatsen i sig är dock begränsad till magneter av två eller fyra 
poler, och resten av magneterna ingår istället i mina arbetsuppgifter på företaget.

De vanliga metoderna för att mäta och kartlägga magnetfält är mätningar med 
hallprob samt med hjälp av en roterande spole. I uppsatsen beskrivs teorin 
bakom dessa mätmetoder men även hur man använder dem vid praktiska 
mätningar, och för vilka tillfällen de olika metoderna används. 

Målet med mitt arbete vid Scanditronix Magnet är att bidra med nya tankebanor 
och synvinklar till olika problem till detta nya projekt. De främsta uppgifterna är 
att vara delaktig i framtagandet av metoder för att analysera de resultat 
mätningarna ger som sedan presenteras i Microsoft Excel och som följer de 
specifikationer som MAX-lab givit. 

Under arbetets gång på företaget så skiftade fokus både på denna uppsats och på 
arbetsuppgifterna ifrån kvalitén på magneterna till kvalitén på mätningarna. 
Några av de viktigaste delarna visade sig vara positionsnoggrannheten, vilket 
resulterade i ett stort fokus på analytiska metoder för att verifiera positioneringen 
under mätningarna, samt ta fram metoder för att förbättra denna.
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2. Magnetdesign
För att förstå hur och varför magnetfältsmätningar utförs på elektromagneter 
behöver man ha en viss förståelse för vad de olika magneterna har för 
användningsområden, samt kunskap om deras tänkta magnetfält. Det finns också 
flera olika metoder som används för att kontrollera kvalitén på fältet, där var och 
en har sina fördelar och nackdelar. 

2.1 Dipolmagneter

En dipolmagnet är just vad det låter som. En magnet som består av två 
motstående poler som producerar ett magnetfält som går mellan dessa. Men det 
finns några olika modeller som används vid olika tillfällen beroende på vilka 
specifikationer man har på magneten.

Alla modeller brukar dock användas inom snarlika områden och har i grunden 
samma syfte. I partikelacceleratorer och lagringsringar brukar man använda 
dipolmagneter för att styra banan som strålen ska följa. Detta gör de genom att 
böja av partikelstrålen enligt den klassiska högerhandsregeln som beskriver 
kraften som påverkar en laddad partikel som rör sig genom ett magnetfält med en 
viss hastighet

F=q v⃗×B⃗ .
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Figur 2: Dipolmagnet med sitt vertikala fält i mitten av 
polgapet



Olika modeller av dipolmagneter innefattar bland annat H-magneter, samt C-
magnet. Namnen på dessa kommer ifrån deras olika utseenden och 
grundläggande formen hos järnkretsen. H-magneter har ett ok som utgörs av en 
ram där en pol går ner från två motstående innersidor av ramen. Detta ger det 
öppna utrymmet i magnetjärnet formen av ett H. På vardera pol lindas sedan de 
strömledande spolarna som ger upphov till magnetfältet mellan magnetens två 
poler. 

C-magneter kan beskrivas som en halv H-magnet. Det som skiljer dessa två 
modeller ifrån varandra är att C-magneten saknar ena sidan av ramen. Denna 
modell kan vara behändig om det är en trång montering som ska göras, eller på 
en plats med dålig åtkomlighet. Ett problem med C-magneter som dock kan 
uppstå beror på att konstruktionen inte är lika styv som den hos en H-magnet. I 
starka magneter med stora magnetfält blir krafterna mellan polerna mycket stora. 
Detta kan leda till att polerna dras samman något, vilket kan göra magneten 
oanvändbar då detta både påverkar magnetens styrka, samt formen av 
magnetfältet.

2.1.1 Homogena dipoler
De vanligaste dipolmagneterna är designade för att ha ett helt homogent 
magnetfällt mellan polerna, för att påverka alla delar av partikelstrålen med 
samma kraft. Man kan dock skapa en fokalpunkt genom att låta magneten ingång 
eller utgång vara något vinklad, vilket gör att antingen den yttre eller den inre 
delen av strålen passerar en längre sträcka genom magnetfältet.

För att få fram ett uttryck för styrkan i flödestätheten hos en vanlig dipolmagnet 
kan man utgå ifrån en linjeintegral längst en tänkt sluten slinga. Denna sträcker 
sig genom magnetens gap och vidare igenom polerna och spolarna. Denna linje 
kan man dela upp i två bitar, den som går igenom luften mellan polerna och den 
som rör sig inom järnet, se figur 5[2].
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Figur 4: H-magnetFigur 3: C-magnet
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Järn av hög kvalité har en väldigt hög permeabilitet (i storleksordningen av 
1000), vilket gör att vi kan ignorera denna term om vi enbart är ute efter en 
ungefärlig beräkning. Kvar finns enbart det enkla uttrycket

∮
S

B⃗
μ0μ

⋅d⃗l≈∫
S1

B⃗
μ0
⋅⃗dl

Utifrån Amperes lag vet vi att det finns ett samband mellan strömmen och antalet 
varv hos spolen och linjeintegralen av flödestätheten. Med detta kan vi få fram 
ett enkelt uttryck som knyter samman dessa saker i magnetens polgap.

N I=∮
S

B⃗
μ0μ

⋅⃗dl

N I=∫
S1

B⃗
μ0
⋅⃗dl

Denna integralen går enkelt att lösa då sträckan S1 enbart är den raka linje som 
går mellan kanterna på polerna, h
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Figur 5: Integrationssträckor i en dipolmagnet
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B⃗ h
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2.1.2 Dipoler med gradient
Utöver de helt homogena dipolmagneterna finns det också tillfällen då man kan 
vilja ha en magnet som både böjer partikelstrålen, samt ändrar dess geometri. 
Dessa magneter får sina optiska egenskaper genom att polytorna inte är helt 
parallella med varandra, utan har antingen en rak eller rundad lutning. Detta gör 
att magnetens fält blir en blandning av olika fälttyper. Ofta främst en blandning 
av dipolfält samt kvadrupolfält, eftersom fältstyrkan är större där polerna ligger 
närmare varandra, och svagare ju längre ifrån varandra de kommer. En sådan 
magnet kan användas till att både böja av strålen, samtidigt som den antingen 
fokuserar, eller defokusera genom att påverka strålen med en kraft som beror på 
positionen i magneten. 

Dipolerna som produceras till MAX IV-segmenten är av denna typ med ett fält 
som är en blandning av dipol och kvadrupol. Det finns alltså en konstant gradient 
i fältet som ger strålen en specifik fokusering.

2.2 Kvadrupol

En kvadrupolmagnet har fyra stycken poler (två nordpoler och två sydpoler) som 
man ofta bygger samman i ett gemensamt järnok som magnetfältet flödar 
igenom. Polerna är placerade i ett kors där alla pekar in mot mitten av magneten 
där polgapet är, så att det är en vinkel på 90° mellan två poler. Magneten är 

7

Figur 6: Kvadrupolmagnet



konstruerad så att den har två motstående sydpoler och två motstående 
nordpoler. Detta får magnetfältet att gå mellan polerna och på så vis skapa ett 
magnetfält som går mellan närliggande poler istället för rakt igenom polgapet. 
Detta gör att man i mitten av polgapet får ett utrymme utan något magnetfält där 
partikelstrålen kan färdas utan att påverkas av magnetfältet runtomkring. Det är 
alltså först när partikelstrålen färdas utanför detta nollfält som den utsätts för en 
kraft som får strålen att ändra sin form. Den vanligaste uppgiften för kvadrupoler 
är att fokusera partikelstrålen och se till att den har rätt storlek och en fokalpunkt 
som passar in med magneten som kommer efter, antingen i horisontellt eller 
vertikalt plan. Men en magnet som fokuserar i horisontellt plan får också strålen 
att tappa fokus i det vertikala planet och motsatsen för en magnet som fokuserar i 
det vertikala planet. Detta kan man tydligt se om man ritar upp magneten med 
sitt fält och tänker hur en laddad partikel skulle påverkas i de olika delarna av 
fältet med hjälp av högerhandsregeln.

En ideal kvadrupol har ett relativt enkelt magnetfält som man enkelt kan dela 
upp i två komponenter när det gäller fältets styrka, ett magnetfält i x-riktning och 
ett i y-riktningen. Dessa har linjära sammanband med magnetfältets gradient på 
så vis att magnetfältet har en linjär förändring när man mäter den i olika 
positioner av polgapet. Man kan uttrycka detta genom att dela upp magnetfältet i 
två vinkelräta komponenter som båda delar samma gradient[3].

B y (x , y )=g x
B x (x , y )=g y

Här är g magnetfältets gradient, och man kan se att detta också stödjer tanken om 
att magnetfältet i mitten av magneten ska vara ett nollfält. I en ideal kvadrupol är 
denna gradient en perfekt konstant som har samma värde var man än mäter fältet 
i polgapet. Som ofta vid mätningar av magnetfältet kan gradienten definieras 
som den linjära förändringen i magnetfältet över en sträcka. 

g=
∂By

∂ x

För att försöka få fram ett uttryck för strömmens och spolarnas påverkan av 
magnetfältets styrka kan man utgå ifrån Amperes lag över magnetfält från en 
strömledande slinga där man utför en integral över en sluten sträcka. Vid 
integrering av den magnetiska flödestätheten i en kvadrupol längs en sluten 
sträcka kan man med fördel fokusera på enbart en fjärdedel av magneten, då 
magneten designas med en symmetri kring axeln där partikelstrålen går. I denna 
del kan man sedan definiera en sträcka som sedan lämpligen delas upp i tre 
stycken delsträckor som både går genom polgapet och genom järnet[2]:
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∮
S

B⃗
μ0μ

⋅d⃗l=∮
S1

B⃗
μ0
⋅d⃗l+∮

S2

B⃗
μ0μ

⋅⃗dl+∮
S3

B⃗
μ0
⋅d⃗l .

S1 är sträckan i luft mellan magnetgapets mittpunkt och en av polytorna. S2 är 
sträckan efteråt som går genom järnet från polytan och vidare till returbenets 
mitt. Denna term kan man stryka om man är försiktig då permeabiliteten i järnet 
är så stort att termen i praktiken blir så liten att man inte behöver räkna med den. 
S3 är sedan sträckan i luften mellan returbenet och polgapets mittpunkt. Denna 
linje går vinkelrätt mot magnetfältet vilket gör att integralen i detta område blir 
noll. 

Vi vet sen tidigare att gradienten i en kvadrupol är konstant i polgapet vilket 
betyder att vi kan beskriva flödestätheten med denna. Detta leder till att vi också 
kan uttrycka integralen med det förenklade uttrycket 

∮
S

B⃗
μ0μ

⋅d⃗l=∫
0

h
g l
μ0
⋅dl

där h är halva polgapets längd. Denna integral löser vi lätt och ser att vi med 
hjälp av Amperes lag får fram ett uttryck som vi kan använda för att beräkna ett 
ungefärligt värde hos magnetfältets gradienten. För att göra detta behöver vi bara 
antalet varv i spolen, samt strömmen som går igenom den
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Figur 7: Integrationssträckorna i en kvadrupol
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3. Magnetiska potentialer
Med hjälp av Amperes lag kan man göra grova uppskattningar av fältstyrkan 
som en viss strömstyrka och ledarvarv kan skapa i en magnet. Men man får 
väldigt lite information om fältets karaktär och vad som skiljer olika magnettyper 
ifrån varandra. För att få en större insikt i fältformerna är det istället enklare att 
matematiskt undersöka potentialerna som ger upphov till det magnetiska fältet.

För att kunna matematiskt definiera den magnetiska flödestätheten, B, utgår vi 
ifrån två av Maxwells ekvationer i luft som beskriver vissa slutna integraler av 
det magnetiska fältet. Dessa har olika förutsättningar för när de är giltiga och 
utgår ifrån att området som undersöks saknar både strömtäthet samt något 
varierande elektriskt fält. Detta är giltigt i magnetens polgap där det inte finns 
någon ström, och i ett statiskt fall inte heller någon variation av det elektriska 
fältet.

∇⃗⋅B⃗=0⇔∮
S

B⃗ d⃗s=0=∫ ∇⃗⋅⃗B dV

Ovanstående ekvation beskriver att det inte finns en källa för det magnetiska 
fältet i en volym i vakuum eller luft, utan den magnetiska flödestätheten som 
kommer in i volymen tas ut av den flödestäthet som lämnar volymen. Man kan 
tänka sig att det betyder att det ej existerar så kallade monopoler (magneter med 
en pol), utan alltid en pol som fältet flödar ifrån, och en som det flödar till.Alltså 
om vi integrerar magnetfältet över en sluten yta (som omger en volym) blir 
denna lika med noll.
Den andra av Maxwells ekvationer är 

∇⃗×B⃗=0⇔∮
L

B⃗ d⃗l=0=∫ ∇⃗×B⃗ d⃗s .

Denna formeln beskriver att vid integrationen av magnetfältet längst en sluten 
slinga blir denna noll. 

Utifrån dessa formler kan vi få fram formler för att beskriva den magnetiska 
flödestätheten med hjälp av två potentialer, den magnetiska skalära potentialen, 
och den magnetiska vektorpotentialen (i fortsättningen beskrivna som den 
skalära potentialen, samt vektorpotentialen). Båda dessa potentialer kan 
användas för att beräkna magnetfältet på två olika sätt och med samma resultat, 
men vi kommer senare vilja uttrycka magnetfältet som en Maclaurin-serie för att 
utforska fält från magneter med flera poler. För att detta ska vara möjligt vill vi 
införa en komplex, analytisk funktion bestående av dessa potentialer[3].

∇⃗×B⃗=0⇔ B⃗=−∇⃗ φm

∇⃗⋅B⃗=0⇔ B⃗=∇⃗× A⃗
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Vi undersöker dessa formler var för sig i ett 2-dimensionellt fall och gör 
antagandet att Bz = 0 samt att Ax = Ay = 0.

B⃗=−∇⃗ φm⇔(
B x

B y

0 )=(
− ∂
∂ x

φm

− ∂
∂ y

φm

0
) B⃗=∇⃗×A⃗⇔(

Bx

By

0 )=(
∂
∂ y

A z

− ∂
∂ x

A z

0
)

Vi ser alltså att i ett 2-dimensionellt fall är vi intresserad av potentialernas 
förändring i x- och y-led, samt att vid användandet av vektorpotentialen behövs 
enbart komponenten i z-led.
 

3.1 Karakteristiska fält
Formen hos ett magnetfält kan se ut på många olika sätt beroende på magnetens 
design, samt mekaniska fel från tillverkningen. För att kunna beskriva ett sådant 
mer komplext magnetfält så är det en bra idé att beskriva hela fältet som en serie 
av termer, där varje term beskriver en amplitud för en viss fältform som kan 
förekomma. Vi tog tidigare fram formler utifrån de två potentialerna som 
används för att beräkna magnetfältet, som kan användas för att uttrycka fältet 
som en serie av olika fältkomponenter genom en Maclaurin-utveckling. För att 
en sådan serie ska vara möjlig måste dock den komplexa funktionen som serien 
är uppbyggd av vara analytisk. Detta kräver att dess derivata med avseende på x 
ska vara samma som med avseende på y, alltså att derivatan ska vara entydig.

a(z )=a (x+ iy)=f (x+iy)+i g (x+ iy)

da (z)
dz

=
∂a (z)
∂ x

=
∂ f
∂ x

+i
∂ g
∂ x

d a(z)
dz

=
∂a (z)
i∂ y

=−i
∂ f
∂ y

+
∂ g
∂ y

∂ f
∂ x

+i
∂ g
∂ x

=−i
∂ f
∂ y

+
∂ g
∂ y

Vi försöker då skapa en funktion som beror på båda potentialerna och 
undersöker om denna är analytisk. 
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F(x+iy)=A z (x , y)+i φm(x , y )
∂ A z

∂ x
=
∂φm

∂ y
=−B y

∂ A z

∂ y
=
−∂φm

∂ x
=B x

Detta stämmer, vilket betyder att vi har en beskrivning som kan användas för att 
skapa en Maclaurin-utveckling av den magnetiska flödestätheten. Så vi kan nu 
uttrycka magnetfältet i en multipolmagnet genom summan av de olika fälten som 
kan finnas i den.

F(z )=A z(x , y)+i φm(x , y )

F (z)=∑
n=0

∞

Dn zn

För varje term i denna summa kan vi beräkna den magnetiska flödestätheten 
genom att antingen välja den reella delen, eller den imaginära och sedan använda 
formlerna för de olika potentialerna.

B⃗=∇⃗×A z=∇⃗×ℜ[∑
n=0

∞

Dn zn
]

B⃗=−∇⃗ φm=∇⃗ ℑ[∑
n=0

∞

Dn zn
]

Värdet på n av den största termen i dessa serier avgör vad det är för typ av 
magnet. En magnet med 2n stycken poler placerade symmetriskt kring z-axeln 
ger upphov till ett magnetfält där den dominanta termen i Maclaurinserien är n. 
Alltså ger en dipol en dominant term n=1, en magnet med fyra poler (kallad 
kvadrupol) ger en dominant term n=2, och en med sex poler (sextupol) ger n=3 
osv. 

För att vi senare ska kunna använda dessa formler och samband för system som 
roterar runt en axel är det bra att även kunna skriva om funktionen F(z) till polära 
koordinater. Detta görs enkelt med hjälp av det komplexa talet i polär form. 

F(z )=∑
n=0

∞

D n zn

F(r ,ϕ)=∑
n=0

∞

Dnr ne i nϕ

För att enklare urskilja de olika potentialerna ifrån summan genom att separera 
de reella och imaginära delarna kan vi också skriva om detta till termer av sinus 
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och cosinus genom Eulers formel. Vi kan även skriva om Dn till summan av en 
reell och en imaginär term.

Dn=Pn+iQn

F (r ,ϕ)=∑
n=0

∞

Dn rn
(cos (nϕ)+i sin(nϕ))

=∑
n=0

∞

rn
(P cos(nϕ)−Qsin (nϕ)+ i(P sin (nϕ)+Q cos (nϕ)))

A⃗=ℜ[F]=∑
n=0

∞

rn
(P cos (nϕ)−Q sin(nϕ))

Br=
1
r

∂ A z

∂ϕ

Bϕ=−
∂ AZ

∂r

Vi kan nu använda oss av de olika termerna i serien för att undersöka 
magnetfältets form för vissa vanliga typer. 

Om vi nu ska undersöka hur fältet hos en dipolmagnet är fördelad bland olika 
riktningar och styrkor kan vi undersöka den termen i Maclaurin-serien som 
svarar mot ett dipol fält. Detta ger oss ett uttryck som beskriver det ideala 
dipolfältet i magnetens polgap. Detta gäller inte längre när man går utanför 
polgapets region.

F(z )=∑
n=0

∞

Dn zn
=A z+i φ

F(z )=D1(x+iy)1=D1 x+D1 iy=A z+i φ

Detta uttryck kan man dela upp i en reell del, samt en imaginär del. Då får vi 
fram ett uttryck för vektorpotentialen samt den skalära potentialen. Detta gäller 
dock enbart om D1 är ett reellt tal.

ℜ[F (z)]=A z=D1 x
ℑ[F (z )]=φ=D1 y

 
Man kan ta fram ett uttryck för den magnetiska flödestätheten genom rotationen 
av vektorpotentialen, och undersöka fältet i två dimensioner. Då kan vi se att 
magnetfältets styrka i en riktning är konstant överallt i polgapet.
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B⃗=∇×A⃗

B y=−
∂ A z

∂ x
=−D1

Bx=
∂ A z

∂ y
=0

Detta fält kan man enkelt göra en vektorplot av för att se hur fältet beter sig över 
en hel tvådimensionell yta, vilket blir den yta som en partikelstråle kommer 
färdas igenom.

För att studera fältlinjerna hos kvadrupolen använder vi samma metod som för 
dipolen, men eftersom vi nu har 4 poler använder vi n = 2. Om man delar upp 
denna ekvation i en reell del och en imaginär så får man vektorpotentialen och 
den skalära potentialen uttryckt i x och y.

F( z)=D2 z2
=A z+iφm

D2(x+ iy)2=D2(x
2
+i2xy− y2

)=D2(x
2
− y2

)+D2 i2xy

ℜ[F (z)]=A z=D2(x
2
− y2

)

ℑ[F (z )]=φm=D22xy

På samma vis som för dipolen kan vi nu räkna fram ett uttryck för den 
magnetiska flödestätheten i magneten för att undersöka hur fältstyrkan varierar. 
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Figur 8: Idealt dipolfält, och kraften 
på en positiv partikel som färdas in 
mot pappret.



B⃗=∇×A⃗

B y=−
∂ A z

∂ x
=−2 D2 x

B x=
∂ A z

∂ y
=−2 D2 y

Detta stämmer väl överens med att fältstyrkan skulle ha ett linjärt förhållande 
mot positionen ifrån magnetens mitt i både x- och y-led som tidigare beskrevs 
som magnetens gradient.

För att enklare kunna tänka sig hur fältet ser ut i två dimensioner kan man även 
här göra en vektorplot av fältet mot en yta som är vinkelrät mot partikelns bana. 
Man kan då lätt se vad för krafter som kommer påverka partiklarna som färdas 
igenom fältet i olika positioner enligt högerhandsregeln, och se att i just detta fall 
skulle en stråle av elektroner in mot pappret fokuseras i vertikalt led och 
defokuseras horisontellt. 
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Figur 9: Idealt kvadrupolfält, och kraften  
som påverkar en positiv partikel som 
färdas in mot pappret.



4. Det integrerade fältet
Det integrerade fältet av en magnet innebär den integral som är längst 
strålbanans väg genom magneten, från ingången till utgången. Denna kan 
beräknas för alla typer av magneter och med hjälp av några olika metoder. Vid 
en mätning med hjälp av hallprob är det enkelt att integrera resultaten från 
mätningarna på en gång, men om den ska mätas med en roterande spole så 
behöver man veta om kalibreringsfaktorerna som binder samman den signal man 
får från systemet och det fält som inducerar denna.

För en dipolmagnet som mäts med en hallprob får man direkt ut det integrerade 
fältet, vilket annars kan behöva några extra beräkningssteg för andra 
magnettyper.

∫
−l

l

B ds

I en kvadrupol vill vi beräkna den integrerade gradienten, g, i magneten. 
Grundprincipen i en kvadrupol är att den har ett linjärt ökande magnetfält om 
man vandrar från mitten och utåt närmare polerna. Den integrerade fältstyrkan 
som mätts upp genom mätningar med en roterande spole med hjälp av den 
tidigare kalibreringsfaktorn korresponderar därmed med en linjeintegral av fältet 
längs hela magneten på spolens radie. 

∫
−l

l

B ds=∫
−l

l

g r0 ds=r0∫
−l

l

gds

där r0 är radien hos roterande spolen. Man ser då enkelt att man kan beräkna den 
integrerade gradienten genom att dividera den uppmätta fältstyrkan med radien 
på spolen. 

4.1 Magnetfältets effektiva längd
En viktig egenskap att undersöka vid magnetfältsmätning är magneternas 
effektiva längd, det vill säga en förenklad bild över det området där magneten 
påverkar strålen. Denna avgörs mycket vid designen av magneterna och kan 
förändras med hjälp av olika typer av polutseenden vid ändarna. Den effektiva 
längden bestäms på olika vis för olika magnettyper. För en vanlig, homogen 
dipol fås den genom att beräkna integralen över hela magneten längst strålbanan, 
från en bit innan polkanten, till en bit utanför nästa,detta gör man för att man ska 
nå ända ut till nollfältet, eller området där magneten inte längre påverkar 
fältstyrkan. Denna integral divideras sedan med fältstyrkan i magnetens mitt. 
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Leff=
∫B ds

B0

Hos en kvadrupolmagnet beräknas denna längden på ett lite annorlunda vis. Som 
tidigare förklarat så är en viktig egenskap hos en kvadrupol dess konstanta 
gradient, detta leder då också till att det är denna man koncentrerar sig på när 
man ska avgöra den effektiva längden. Annars går beräkningarna till på liknande 
vis, att man integrerar gradienten igenom hela magneten, sedan dividerar detta 
med gradienten i magnetens mitt.

Leff=
∫B' ds

B ' 0

=
∫ gds

g0
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5. Mätmetoder och apparatur
5.1 Hallprob
En Hallprob är ett av många verktyg som man kan använda för att mäta styrkan 
på olika magnetfält. Det finns flera olika typer och även probar som antingen 
enbart kan mäta fältet i en riktning men också de som kan mäta i flera olika 
riktningar på samma gång. Grundprincipen för en Hallprob utgår ifrån den så 
kallade Hall-effekten som använder sig av de krafter ett magnetfält utsätter 
laddade partiklar för. 

Hall-elementet är uppbygt av en ledande yta som det passerar en ström igenom. 
När denna yta kommer in i ett magnetfält kommer laddningen i plattan att 
påverkas av en kraft som ändrar på fördelningen av laddningarna. Detta betyder 
att vissa delar av ledaren kommer få en högre fördelning av positiva laddningar, 
medan andra delar kommer få högre fördelning av negativa laddningar. Denna 
skillnad kan sedan mätas som en spänningsskillnad som beror på den ström som 
går genom ledaren och magnetfältet som går genom den[4].

I en vanlig endimensionell hallprob som den här ovanför ser man enkelt att den 
enbart kommer mäta fältet som ligger helt vinkelrätt mot dess yta. Om man hade 
velat kunna mäta fältet som gick parallellt med ytan kan man tänka sig att man 
mäter spänningsskillnaden mellan den övre och undre halvan också (alltså ytan 
över papperet och ytan under).. 
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Figur 10: Principen för en 
hallprob



5.2 Roterande spole
5.2.1 Mätning med roterande spole
Mätningar som utförs med hjälp av en så kallad roterande spole är mycket 
vanliga när man ska testa en magnets kapacitet och egenskaper, framförallt vid 
mätningar på magneter med fler än två poler. Några av fördelarna med denna 
metoden är att mätningarna är simpla att genomföra, men också snabba då man 
kan mäta över en hel magnet på samma gång. Vid en mätning med en roterande 
spole kan man få ut mycket information om magnetens egenskaper, bland annat 
kan man enkelt beräkna magnetfältets styrka och magnetens koordinatsystem, 
men även de olika harmoniska komponenterna som finns i fältet. Dessa 
komponenter kan vara allvarliga felkällor i den färdiga magneten, och kan 
innebära till exempel att en kvadrupolmagnet till viss del har ett magnetfält som 
även liknar en sextupolmagnet, vilket kan göra magneten oanvändbar i dess 
tänka område om felet blir för stort. Men med hjälp av dessa 
multipolkomponenter kan man även beräkna andra viktiga faktorer för 
magneten. Några vanliga saker man studerar vid dessa mätningar är 
magnetfältets origo (den punkt där magnetfältet är noll) i förhållande till 
magnetens mekaniska centrum. Detta kan vara viktigt att veta för att man senare 
ska kunna placera magneten i acceleratorn på rätt plats. Om magnetfältets 
centrum inte befinner sig på exakt samma ställe som det mekaniska centrumet 
kan man behöva flytta magneten så att partikelstrålen färdas i det tänkta fältet. 
Men man kan också beräkna hur snett magnetens koordinatsystem står, alltså om 
den horisontala axeln ligger helt parallellt med horisontalplanet, eller om 
magneten ger ett något vridet fält.

Metoden av att mäta magnetfälten med en roterande spole har sin utgångspunkt i 
den inducerade spänning som uppkommer i en sluten elektriskt ledare som rör 
sig genom ett magnetfält, som sedan mäts och analyseras.

5.2.2 Induktion
Induktion innebär att det uppkommer en spänning i en ledare på grund av ett 
magnetfält. Detta kan ske på flera olika vis, antingen om magnetfältets styrka 
förändras, magnetfältets riktning ändras eller om ledaren rör sig i magnetfältet. 
Spänningen kommer från den elektromotoriska spänning som uppstår i en sluten 
ledare när det sker en förändring av det magnetiska flödet igenom denna[5].

Induktionen har sin grund i en av Maxwells ekvationer som beskriver ett 
samband mellan det elektriska fältet och det magnetiska fältet. 

∮
C

E⃗⋅dl=−∫
S

d B⃗
dt

⋅dS

Denna formeln säger helt enkelt att det totala elektriska fältet längs en sluten 
slinga är lika med tidsförändringen av den totala magnetiska flödestäthet som går 
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genom den yta som slingan omsluter. Denna integral av det elektriska fältet är 
densamma som den inducerade spänningen, alltså ser vi att den inducerade 
spänningen beror på tidsderivatan av det magnetiska flödet igenom ytan. 

U=−∫
S

d B⃗
dt

dS=−
dΦ
dt

Denna variation av flödet kan som sagt bero på både att flödet ändrar styrka eller 
riktning, eller att den omslutande slingan rör på sig. Det fallet som är 
intressantast i denna text är dock när slingan rör sig i fältet, då detta är vad som 
händer i fältmätningar med roterande spole. 

Vi kan nu använda det vi vet om sambanden mellan den magnetiska potentialen 
och magnetfält, samt vår kunskap om multipoler för att härleda den inducerade 
spänningen utifrån de magnetiska potentialerna. 

B⃗=∇⃗× A⃗

Φ=∫
S

B⃗ d⃗s=∫
S

∇⃗×A⃗ d⃗s

Då vi är intresserad av den inducedare spänningen i en sluten slinga som 
omsluter ytan S, så kan vi använda oss av Stokes teorem som kan användas för 
att omvandla ytintegralen till en linjeintegral.

∫
S

(∇⃗× A⃗)⋅⃗ds=∮
C

A⃗⋅d⃗l

Vi tänker oss en spole med radien r och längden l som roterar runt den 
längsgående z-axeln i ett magnetfält. Då vi fokuserar på ett tvådimensionellt 
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Figur 11: Skiss över en roterande 
spole i en kvadrupol



magnetfält utan z-komponent, så har vi tidigare sett att vektorpotentialen enbart 
består av Az. Spolens kortsidor sitter vinkelräta mot vektorpotentialen, vilket 
innebär att integralen över de sträckorna försvinner, och vi har enbart kvar 
integralerna i längsled

∮
C

A⃗ d⃗l=∮
C

A z d⃗l=l [ A z(r0,ϕ)−A z(0,0)]

A z=ℜ[∑
n

Dn zn
]=ℜ[∑

n

Dn( x+i y)n]
.

Denna komplexa ekvation för vektorpotentialen kan skrivas om till polära 
koordinater för att lättare användas i dessa rotationssystem. 

A z=ℜ[∑
n

Dn(x+i y )n]=ℜ[∑
n

Dn rn ei nϕ
]=ℜ[∑

n
∣D n∣r

n ei (nϕ+αn)]

=ℜ[∑
n
∣D n∣r

n
(cos (nϕ+αn)+isin (nϕ+αn))]=∑

n
∣Dn∣r

n cos (nϕ+αn)

Detta uttryck kan nu användas för att beräkna det magnetiska flödet genom den 
roterande spolen, men för att få ut den inducerade spänningen behövs också 
tidsberoendet av flödesförändringen. Denna fås av att beskriva spolens vinkel 
som dess vinkelhastighet och tiden.

Φ=∮
C

A z d⃗l=l [A z(r0,ϕ)−A z(0,0)]=l [∑
n
∣Dn∣r0

n cos(nω t+ϕ0)]

U=−
dΦ
dt

=lω∑
n
∣Dn∣n r0

n sin(nω t+ϕ0)

Detta kan enkelt jämföras med en Fourier-serie, vilket är den vanligaste metoden 
för att utvärdera resultaten.

5.2.3 Normal- och skew-fält
Magnetens egenskaper kommer ifrån fördelningen av de olika momenten av 
magnetfält som magneten skapar. Det vill säga om en magnet som är designad 
att ha egenskaperna hos en ideal kvadrupol faktiskt har ett fält som liknar detta, 
eller ett som påminner om de fält som skapas av andra multipoler av högre eller 
lägre ordning. Dessa olika komponenter hos fältet kan man få fram genom  att 
utföra en Fourier-transformation på den data som man får från sina mätningarna 
som görs med roterande spole. Datorn får information om den inducerade 
spänningen som kommer från att spolen rör sig inom magnetfältet, samt fås 
information om vinklarna som den roterande spolen står i av en vinkelencoder 
som är kopplad till systemet. Under spolens rotation läser systemet av dessa 
vinklar och spänningar under fördefinierade intervall. 
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Ett verkligt magnetfält från en magnet har inte ett fält som enbart uppkommer 
från en sorts multipol hur väl man än designar magneten, utan det innehåller 
alltid delar som påminner om andra multipolkomponenter. Under designperioden 
är det största målet att försöka hitta en polform som gör att magnetfältet 
innehåller så små delar som möjligt av de oönskade komponenterna. Alla dessa 
olika komponenter i fältet kallar man för harmoniker som då har en koppling till 
antalet poler i magneten och formen på polen. 

I figur 13 syns ett magnetfält från en normal kvadrupol där man kan tänka sig 
hur den roterande spolen rör sig genom fältet under ett varv. Om den roterande 
spolen har sin noll-vinkel i horisontalplanet kommer denna att känna av ett flöde 
igenom sig som har formen av en cosinus-funktion. Men eftersom spänningen 
fås ur tidsderivatan av flödet så kommer man att under fältmätning att mäta en 
sinus-funktion istället. Det kan dock uppkomma mekaniska fel i magneten som 
gör att antingen magneten i sig står något roterad kring sin axel, eller att fältet i 
sig har en något roterad form. Detta gör att den roterande spolen inte längre 
mäter en ren sinusfunktion, utan ger istället en signal med en viss 
fasförskjutning. Denna fasförskjutning kan beskrivas som att det både finns 
termer av sinus, men också av cosinus i den uppmätta signalen.

Som tidigare förklarat så innehåller magnetfältet många olika harmoniska 
komponenter från andra multipoler, alltså räcker det inte att beskriva fältet med 
enbart en cosinus-term och en sinus-term. För att få en klarare och mer 
sanningsenlig beskrivning av fältet måste man ta med dessa andra multipoler i 
uttrycket. Vi kan alltså uttrycka vårt fält som en serie av alla multipoler som 
vardera består av en cosinus-term samt en sinus-term[3]. 
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Figur 13: Normal kvadrupol Figur 12: Skew kvadrupol 



Bϕ=∑
n=1

∞

(Bncos (nϕ)−Ansin (nϕ))

I detta uttryck står n för de olika harmonikorna i fältet som kan jämföras med de 
MacLaurenutvecklingar vi tidigare beräknat av fältet och φ-komponenten av 
fältet är den del som ligger vinkelrät mot den roterande spolen. 

Vi inför här två nya tal i beräkningen, Bn och An, som vanligtvis kallas för 
magnetens normalfält respektive skewfält (skevt fält). Dessa används för att 
beskriva amplituden av cosinus- respektive sinus-termerna i magnetfältet, vilket i 
sin tur senare kan användas för att utvärdera vissa mekaniska egenskaper hos 
magneten och mätningen. Dessa definieras utifrån vektorpotentialen. 

Dn=Pn+iQn

Cn=Bn+ iAn

A z=ℜ[F ]=∑
n

rn
(Pn cos(nϕ)−Qnsin(nϕ))

Bϕ=−
∂AZ

∂ r
=∑

n

nrn−1
(Pncos (nϕ)−Qn sin(nϕ))

Bn=Pnnrn−1

An=Qn nrn−1

Vid fältmätningen fås information om dessa termer genom den inducerade 
spänningen som måste analyseras för att kunna separera amplituderna. Detta görs 
genom att utföra en Fourier-analys på den uppmätta datan, vilket ger oss de olika 
komponeternas amplituder. Denna beräknas dock inte vanligt vis till den 
absoluta enheten tesla, utan brukar istället anges som 10000 delar av 
huvudkomponenten i magneten. Alltså behöver vi inte försöka beräkna 
magnetfältet utifrån varvantal i spolen och dess geometri, då denna metoden inte 
brukar vara tillräckligt noggrann, utan magnetens styrka beräknas senare med 
hjälp av kalibreringskonstanter. 

Ett problem vid dessa mätningar är att veta den roterande spolens egna 
koordinatsystem jämfört med magnetens. Spolens system utgår ifrån en vinkel 
där encodern har sin noll-vinkel, vilket inte nödvändigt vis är i samma plan som 
magnetens medianplan. För att det ska vara möjligt att uttrycka komponenterna i 
magnetens system måste man sedan tidigare veta om den relativa vinkeln mellan 
de olika systemen och sedan kompensera för denna. Men likt alla 
koordinatsystem kan även detta roteras i efterhand så att mätningen utgår ifrån 
horisontalplanet. 

Anledningarna till att man lätt får ett vinkelfel är många, men beror till stor del 
av mekaniska hinder och toleranser vid både tillverkning av systemet, samt 
monteringen av det i magneten. Vi inför några nya komponenter  C'n = B'n+iA'n, 
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som motsvarar de uppmätta värdena i det felroterade koordinatsystemet[3]. 
Sambandet mellan dessa system beskrivs av en koordinattransformation av 
roterade system

C ' n=Cne i nϕ0

Detta kan skrivas i termer av sinus och cosinus genom Eulers formel, vilket ger

C ' n=Cn(cos (nϕ0)+i sin(n ϕ0))

=(Bn+i An)(cos (nϕ0)+ isin(nϕ0))

=Bn cos (nϕ0)+ i Bn sin(nϕ0)+ i An sin(nϕ0)−An sin(nϕ0)

Om vi nu delar upp detta efter reella och imaginära termer får vi fram uttryck för 
våra uppmätta värden av A'n och B'n

C 'n=B 'n+i A 'n

B ' n=Bn cos(nϕ0)−An sin(nϕ0)

A ' n=Bn sin(nϕ0)+An cos(nϕ0)

Då kan man med hjälp av samband med koordinattransformation beskriva 
termerna i magnetens egna koordinatsystem. Dessa formler kan också förenklas 
till att beräknas utifrån C'n direkt, vilket kan vara att föredra beroende på om 
mätsystemet enbart presenterar denna istället för  B'n och A'n.

Bn=B' n cos(n ϕ0)+A 'n sin(nϕ0)

An=A ' n cos(nϕ0)−B 'n sin(nϕ0)

Bn=C 'n sin(ϕ+nϕ0)

An=C ' n cos(ϕ+nϕ0)

När normal- och skewkomponenterna är beräknade så används dessa för att 
beräkna de relativa amplituderna för de olika harmoniska komponenterna i 
magnetfältet. Sedan beräknas enkelt andelen av de olika komponenterna som en 
del av det sammanlagda innehållet.

C ' n=√A ' n
2
+B' n

2

c 'n=
C 'n

∑
n=1

∞

C ' n

Där c'n är den relativa andelen av komponenten n som finns i fältet. 
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5.2.4 Magnetiskt centrum
Om den roterande spolen inte är positionerad exakt i magnetfältets centrum, utan 
ligger förskjuten antingen i sidled, eller i höjdled kan det leda till olika fel i 
resultaten. Ett av felen man kan se är att man får för hög amplitud av någon 
komponent med ett lägre harmoniskt tal än huvudkomponenten. Beroende på 
vilken typ av magnet det är som undersöks kan man finna denna felande 
amplitud på olika komponenter av olika ordning. Hos en kvadrupol som är mätt 
med en felcentrering av roterande spolen kan man se en dipolamplitud som ökar 
linjärt mot felet. Denna symmetri beror på att magnetcentrum är definierat av att 
komponenten beskriven av N-1 (där N är huvudkomponentens ordning) ska vara 
noll i centrum av magnetfältet. 
Om man enbart ser på den absoluta amplituden i mätningarna kan man beräkna 
hur stor felcentreringen av spolen är, men man får ingen uppfattning om i vilken 
riktning denna är. För att få ut mer information kan man göra beräkningarna av 
normal- och skewkomponenterna, vilket gör att man även får fram riktningen på 
felet. För en felpositionering av den roterande axeln i en kvadrupolmagnet kan 
denna sträcka beräknas som[6]

Δd=r0

C1

C2

För att bestämma riktningen av denna felpositionering använder vi istället 
normal- och skewkomponenterna för att beräkna detta. Man kan tänka att detta är 
möjligt då en helt normal kvadrupol har ett perfekt vertikalt fält längs 
horisontalplanet, medan en skew kvadrupol istället har ett horisontellt fält. 
Härledningen till detta kräver dock en större genomgång än vad denna uppsats 
täcker[7].

Δ x=−r 0

Bn−1

Cn

Δ y=−r0

An−1

C n

Δd=r 0

Cn−1

Cn

5.2.5 Kalibrering av roterande spole
Gradientlängden eller gradientlängdsprodukten är den integrerade fältgradienten 
i längdgående riktning i magneten. Ett starkare magnetfält i en multipol betyder 
också att det är en större gradient i fältet, och därmed också en större 
gradientlängd (om man har samma effektiva längd på magneten). Alltså finns det 
ett samband mellan gradientlängden, den inducerade spänningen och det 
harmoniska innehållet i fältet. För att man ska kunna göra dessa mätningar med 
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den roterande spolen måste man dock utföra en kalibrering med hjälp av en 
Hallprob och därifrån beräkna magnetens integrerade fält.

Det finns många olika sätt att utföra kalibreringsmätningar av roterande spolar. 
Grundprincipen är dock att man vill få ett samband mellan den uppmätta 
amplituden från roterande spolen, och ett faktiskt fält. Man kan göra detta med 
en enkel dipol som först mäts med hjälp av hallprob och sedan med roterande 
spole. På grund av en dipols homogena magnetfält får man en kalibrering som 
beskriver det integrerade fältet längs magneten (och då längs den roterande 
spolens axel) vid spolens radie. Det betyder att man får det integrerade fältet i 
enheter av Tm, vilket inte alltid är det man är ute efter beroende på vilken typ av 
magnet som mäts, vilket betyder att det resultat man är ute efter får beräknas 
utifrån detta fält.
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6. Fältmätning i projektet
De magnetsegment som produceras till lagringsringen i MAX IV av 
Scanditronix Magnet innehåller var för sig en blandning av åtta olika magneter. 
Denna uppsats handlar till störst del om den stora dipolmagneten samt en av 
segmentets två identiska kvadrupoler. Det är mätningar av dessa magneter som 
beskrivs i detta kapitel. MAX-lab har själva definierat vilka slags mätningar som 
ska genomföras, samt vilka resultat som ska presenteras. Min huvuduppgift har 
varit att ta fram beräkningsmetoderna för att kunna få fram korrekt resultat, samt 
att analysera möjliga fel som uppkommit under mätningarna.

Dipolmagneten mäts enbart med hallprob då den mest intressanta mätningen hos 
dipolen är fältkartmätningar för att beräkna fältets gradient, integrerade fältet och 
därifrån beräkna magnetens effektiva längd. Men kvadrupolmagneterna mäts 
både med roterande spole samt hallprob för att få fram både gradienten i fältet 
som mäts med hallprob, samt den integrerade fältstyrkan som mäts med 
roterande spolen. 

Under mätningarna av alla magneter utförs även flera andra mindre 
fältmätningar så som magnetiseringskurvor, för att kunna beräkna hur fältstyrkan 
ökar med strömmen. Dessa mätningar tas dock inte upp i denna uppsats.

6.1 Hallprobsmätningar
Mätningarna med hallprob genomförs via hål och springor som sitter i samma 
höjd som polgapen på den ena av magnetsegmentets långsidor. Detta för att 
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Figur 14: Delat magnetsegment för att visa de inre magneterna



magneten är för lång för att det ska vara möjligt att mäta fältkartor över dipolen 
genom magnetens in- och utgång, och även för trångt med tanke på de andra 
magneterna som då skulle behöva passeras. 

Hallproben är monterad på en mekanisk arm på en mätmaskin som styrs med 
hjälp av ett datorprogram som sköter positioneringen samt insamlandet av 
mätvärdena. Detta program läser in instruktioner från en textfil som definierar 
mätningarna som maskinen ska utföra, position och vilka instrument som ska 
läsas av. På grund av att proben är fäst på en arm så innebär det vissa problem 
med stabilitet när proben förflyttas till en ny position. Skakningar som 
uppkommer när armen stannar och börjar röra sig kan orsaka vissa fel i 
mätningarna. Då det är noga att hallproben är i korrekt position och vinkelrät 
mot fältet, medför detta att man innan varje mätning är tvungen att låta proben 
vänta en kortare stund så att den hinner stabilisera sig. Man har dock försökt 
eliminera dessa problem till stor del genom ett inköp av en ny mätarm tillverkad 
av ett kolfiberrör som är mycket stabilare än tidigare använda armar av metall. 
Tanken med denna nya arm är att den ska vara tillräckligt styv för att hålltiden 
innan mätningarna ska kunna hållas så kort som möjlig så mätningarna av fälten 
inte tar längre tid än nödvändigt. Detta är viktigt med tanke på mätningarnas 
omfång.

 6.1.1 Mätmaskinen
Den nyinköpta mätmaskinen som används vid hallprobsmätningarna består av 
två stora komponenter. Den första är ett stort stenbord där magnetsegmenten 
placeras under mätningen tillverkat i granit för att minimera vibrationer och 
rörelser. Den andra är själva mätanordningen som består av en mätspets som kan 
röra sig i rummet längst tre axlar.

Mätmaskinen kan känna av ytor och ställa in sig efter olika koordinatsystem 
genom att ta mätpunkter på ett föremål med en känslig pinne som sitter på 
maskinens arm. Denna pinne sitter dock inte i närheten av hallproben, utan för 
att man ska kunna styra proben dit man vill, måste även dennas position relativt 
den mekaniska mätproben tas fram. Detta görs med hjälp av två stycken 
magnetiska spetsar som är tillverkade i ett permanentmagnetiskt material och 
fastmonterade på ett stativ som är placerad på stenbordet. 

Den ena spetsen är fäst på stativets ovansida och har en vertikal riktning, medan 
den andra är fäst på stativets vertikala sida med en horisontell riktning. Man 
börjar med att mäta några punkter på dessa magnetspetsar med maskinens 
mätspets. Detta gör att maskinen känner till magnetspetsarnas positioner. När 
detta är klart placeras hallproben precis ovanför den övre vertikala 
magnetspetsen och man sätter igång ett program som letar upp positionen där 
detta magnetfältet är som störst. Programmet fungerar som så att det tar värden i 
ett tätt kors över den positionen där man placerat den. När det tagit alla värdena 
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så letar det upp positionen där fältet är som störst och börjar mäta ett mindre 
område runt denna position med mindre steg emellan. Detta fortsätter tills man 
har en noggrannhet på ungefär 0,025 mm. Därefter utförs en polynomutveckling 
av fältet för att få fram var fältet är som starkast, vilket ska vara just rakt ovanför 
magnetspetsens mitt. Då vet programmet var hallproben sitter relativt maskinens 
mätspets i det horisontella planet. 

En liknande process utförs sedan vid magnetspetsen som sitter på den vertikala 
sidan. Här placeras dock proben rakt ut från spetsen vilket medför att 
programmet försöker leta upp positionen där magnetfältet är så litet som möjligt. 
Detta för att hallproben enbart känner av magnetfält som har en vertikal riktning, 
och rakt ut från spetsen ska fältet ha en fullständigt horisontell riktning i teorin. 

När denna kalibrering av maskinen är avslutad så är den i princip redo för att 
börja användas. Reperterbarheten av dessa mätningar ligger på någon hundradels 
millimeter, men processen har också förbättrats efter arbetet med denna 
uppsatsen genom att byta ut uppställningen mot en ny och förbättrad. 
Mätmaskinen i sig har en noggrannhet på fem mikrometer, vilket innebär att ett 
möjligt fel i mätningen över magnetspetsarna enbart resulterar i ett statiskt fel 
genom mätningen av magneten. 

Det som återstår efter uppmätningen av hallprobens position är att ge maskinen 
ett nytt koordinatsystem över själva magnetsegmentet, så att maskinen kan göra 
mätningar i punkter som är definierade utifrån magneten själv. Detta görs också 
med mätmaskinens hjälp genom att mäta upp positionen på fem stycken 
metalliska sfärer som ligger placerade på magnetens topplan. Deras positioner 
har tidigare blivit uppmätta av en mätfirma, där positionerna är definierade i 
magnetens koordinatsystem som utgår ifrån vissa ytor som använts vid 
bearbetningen av magnetens poler. Programmet som styr mätmaskinen har 
inbyggda funktioner som är till för sådana uppriktningar som fungerar på så vis 
att ett koordinatsystem definieras som passar överens så bra som möjligt med 
sfärernas positioner.
När dessa mätningar är klara så vet mätmaskinen exakt var magneten ligger och 
man får samma koordinatsystem som används i ritningar och tillverkning av 
magneterna. 

6.1.2 Program för hallprobsmätningar
Programmet som används vid mätningarna med hallproben består av flera olika 
mindre program för att dela upp mjukvaran och göra den enklare att utveckla. 
Huvudprogrammet är mätmaskinens egna program som är skrivet i ett eget 
programspråk. Detta styr själva positioneringen av hallproben och anropar 
externa program som sköter avläsning av magnetfältet, temperaturer och 
spänningar som ska läsas av under mätningens gång. 
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Programmet är tänkt att vara så automatiskt som möjligt att använda, och 
innehåller därför funktioner för upplinjeringen av magneten, samt nollställning 
av teslametern som sker genom att köra in hallproben i en nollkammare utan 
något magnetfält, där sedan teslametern nollställs. Detta måste genomföras då 
och då under projektets gång för att mätningar av senare magneter ska kunna 
jämföras med varandra.

6.2 Mätningar med roterande spole
Istället för att placera en lång roterande spole genom hela magnetsegmentet 
används istället två olika spolar. En längre som används vid mätningarna av 
magneterna på den ena sidan om den stora dipolen, och en kortare roterande 
spole placeras på andra sidan för mätningen av en ensam sextupol som är 
placerad före dipolmagneten. .
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Figur 15: Den långa roterande spolen monteras i magnetsegmentet



Innan man kan påbörja mätningarna måste dock spolen kalibreras så att man kan 
beräkna fältets styrka utifrån den signal som kommer ifrån spolen genom 
induktion. Detta görs med hjälp av en noggrant uppmätt dipolmagnet som har ett 
vertikalt, homogent fält. Denna magnet mäts först med hallprob, sedan jämförs 
detta resultatet med signalen man får med den roterande spolen, varefter man 
bestämmer spolens kalibreringsfaktorer. Med denna dipol bestäms också spolens 
koordinatsystem, alltså vilken vinkel som vinkelenkordern ska se som noll. Detta 
gör att man kan se hur mycket skew- och normalfält det finns i magneterna ifrån 
en extern referens, vilket inte var möjligt på samma sätt i det gamla systemet 
som fortfarande används i andra projekt på företaget. För att hitta denna vinkeln 
letar man upp vid vilken vinkel spolen ligger helt vinkelrätt mot fältet, alltså vid 
vilken vinkel man enbart skulle mätt upp ett normalfält och inget skewfält.

Vid monteringen av mätspolen kommer överdelen lyftas bort så man enkelt kan 
placera spolen på rätt plats och samtidigt kunna fästa temperatursensorer på 
magnetens spolar samt dess poler. Mätspolen kommer att hållas på rätt plats med 
hjälp av precisionstillverkade belägg som placeras i magneternas polgap, som 
kommer hålla spolen mekaniskt i mitten av magneterna. När den roterande 
spolen är placerad i sitt rätta läge monteras överdelen på och mätningarna kan 
börja.

6.3 Dipolmagnet
Den dipolmagnet som ingår i magnetsegmenten mäts enbart med hallprob och 
inte med roterande spole. Denna magneten är den viktigaste i projektet och 
mätningarna måste göras med mycket stor noggrannhet, både i fältstyrkor och i 
mätningens positioner. Efter det att mätningarna är slutförda består resultaten av 
fullständiga fältkartor, mätningar av bestämda linjer samt av 
magnetiseringskurvor. Då magneten är designad för att även ha en viss gradient 
analyseras resultatet för att få fram fältets karaktär och styrka, då både för 
dipolfältet samt gradienten.
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Figur 16: Skiss över spolarnas positioner i 
magnetsegmentet



Dipolmagneten är designad som en C-magnet. Den är alltså öppen längst ena 
långsidan. Detta gör det möjligt att fältmäta hela magneten med hallprob från 
sidan. 

Magnetens totala styrka fås genom det integrerade fältet längst den tänkta 
partikelbanan som beräknas på två olika vis, både med hjälp av den mätta 
longitudinella linjen igenom magneten, samt de tvärgående linjerna i varje 
delsegment. Den longitudinella linjen integreras med hjälp av trapezoid-metoden 
i ett kurvlinjärt koordinatsystem med steglängden h som är 5 mm över hela 
magneten förutom i två positioner där den krympts för att alla de intressanta 
punkterna ska komma med i mätningen. 

∫B ds=h(
1
2

B1+∑
k=2

m−1

Bk+
1
2

Bm)

Den andra metoden för att beräkna både det integrerade dipolfältet samt den 
integrerade gradienten är att istället använda sig av fältets ekvation hos de olika 
tvärgående linjerna och sedan multiplicera dessa med korresponderande 
segmentets längd, l. 

∫B ds=∑
k=1

m

Bk l k

∫B ' ds=∑
k=1

m

B' k lk

6.4 Kvadrupol
Kvadrupolmagneterna i segmenten mäts med både hallprob och roterande spole. 
Detta görs för att både få ut gradienten i magneten vilket enkelt görs med 
hallprob, samt för att studera det harmoniska innehållet och det integrerade fältet 
vilket görs med roterande spole. 

Vid hallprobsmätningarna utförs en magnetiseringskurva, samt tre stycken 
mätningar i tvärgående linjer som går vinkelrätt över strålbanan vid olika 
positioner i strålens riktning genom magneten. Dessa linjer mäts genom att föra 
in hallproben i tre hål i magnetens väggar som är placerade så att proben gör en 
mätning i mitten av polen, samt en i vardera ytterkanter av polerna. Dessa hål är 
dock rätt små vilket gör att det inte finns mycket mellanrum till mätarmen som 
förs in. Detta gör att det är viktigt att magneten ställs vinkelrätt mot armen så att 
den inte går in i en sned vinkel vilket kan innebära att den krockar med järnet. 

Tvärslinjerna över strålbanan mäts för att undersöka fältets gradient och 
lineariteten i magneterna, samt för att ta reda på hur stort område som ger ett bra 
fält, det som man brukar kalla ”good field region”. När linjerna är mätta så 
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analyseras datan genom att man gör en polynomanpassning av fältet inom ett 
mindre område närmare mitten där fältet är linjärt för att få ut magneternas 
gradient. Det är detta polynom som beskriver magnetens fältstyrka.

För att få fram mer information om fältet utförs också mätningar med roterande 
spole, vilket både hjälper till att beskriva fältstyrkan, men också fältets kvalité. 
Ur mätningarna med hallprob får man bara fram fältstyrkan längs en rak linje i 
mitten av magneten, vilket inte motsvarar hela det fält som elektronstrålen färdas 
igenom. Men med hjälp av en kalibrerad roterande spole kan man också få fram 
information om det integrerade fältets styrka igenom hela magnetens längd. Och 
man får också information om vilka andra multipolkomponenter som finns i 
fältet, vilket används för att avgöra fältets kvalité.
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7. Resultat
De resultat som jag presenterar i denna uppsats berör enbart dipolmagneten och 
en av kvadrupolmagneterna. Fältmätningarna av de resterande magneterna 
hanteras på liknande sätt som roterande spolemätningarna av kvadrupolen. De 
övriga fältmätningarna är numera min arbetsuppgift och ingår inte i denna 
uppsats. 
Det är också värt att notera att mätningarna som här presenteras har utförts under 
tiden då systemet har varit under stor utveckling, vilket betyder att de ej är 
representativa för magneternas slutliga egenskaper och resultatet som senare 
kommer presenteras för magneten officiellt. Och eftersom detta är skrivet under 
en period då systemen fortfarande var i utveckling så hamnar fokus mycket på 
utvärderingar av noggrannhet och kvalitén av mätningarna, speciellt när det 
kommer till positionering.

7.1 Dipol
7.1.1 Fält över tvärslinjer
Från fältmätningarna av dipolmagneten fås de mest intressanta resultaten ifrån 
den stora fältkartan som mätts med hjälp av hallprob. Denna fältkarta täcker hela 
magnetens längd, och den homogena bredden. Ur denna data kan man beräkna 
de viktigaste egenskaperna hos magneten, så som dess storlek och styrka, men 
man kan även få en uppfattning om hur bra linjeringen är mellan magneten och 
mätmaskinen. 
Både magnetens dipolstyrka och gradient bestäms utifrån att studera fältet nära 
magnetens mitt tvärs över polytan vinkelrätt mot strålbanan, där man även kan 
kontrollera hur brett område över polen som ger tillräckligt bra fält för 
partikelstrålen. Då detta fält både har en konstant term, samt en lutning kan båda 
dessa termer bestämmas genom att anpassa ett polynom av första graden till 
fältet. På så vis får man en ekvation som kan beskriva fältet beroende på 
positionen i sidled. Denna polynomanpassning görs dock inte över hela den 
uppmätta sträckan, utan enbart på fältet inom ±10 mm, vilket är det område som 
magneten blivit designad för att ge ett bra fält inom.

B y (x)=B ' x+B0
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Ur detta polynom fås magnetens gradient ur derivatan av fältet, samt 
dipolstyrkan som den konstanta termen.

B0=−0,530 T
B '=8,71T /m

Med hjälp av dessa termer kan man studera kvalitén på fältet genom att beräkna 
hur mycket av fältet som som inte kommer ifrån dessa komponenter, och som 
därför ska minimeras så mycket som möjligt. Om det är för stora andelar av detta 
resterande fält i magneten kan det påverka hur elektronstrålen kommer bete sig 
när den går genom magneten. En sådan undersökning görs enkelt genom att 
substrahera det uppmätta fältet i varje punkt med det beräknade fältet från 
polynomfunktionen. 

B rest(x)=B y−(B ' x+B0)
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Figur 17: Vertikalt fält som funktion av positionen i tvärsled



Det största restfältet vid linjerna i mitten av magneten inom ±10 mm kan läsas 
av till 0,00017 T, vilket motsvarar 0,028% av det uppmätta fältet i punkten. 

7.1.2 Fält över longitudinella linjer
Vid mätningarna av fältkartor över magneten får vi också fältet uppmätt längst 
den nominella strålbanan (och även över olika radier, alltså vid olika positioner 
tvärs polen). Ifrån denna data beräknas det integrerade magnetfältet längst 
strålbanan, vilket är det totala fältet som kommer påverka elektronstrålen. 
Eftersom det största syftet med en dipolmagnet är att böja av strålen när den 
färdas igenom magnetfältet så följer denna en ickelinjär bana, vilket även 
betyder att vi måste utföra integralen över den böjda banan. Denna integral 
genomförs numeriskt genom trapetsmetoden där vi kallar steglängden för h.

∫
0

S

B y ds≈
h
2
(B y(0)+B y(S))+h∑

s=h

S−h

B y (s)
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Figur 18: Restfält



Dessa beräkningar är viktiga för att man ska kunna utföra stråloptiska 
beräkningar med magnetens faktiska egenskaper för att kontrollera hur magneten 
kommer att fungera med anläggningen i helhet. Vid utförandet av beräkningarna 
fås ett integrerat fält som är 

∫
S

B y ds=0,526 Tm

När vi dividerar det integrerade fältet längst strålbanan med fältstyrkan i mitten 
av magneten får vi den magnetiska längden, eller den effektiva längden. Denna 
är också viktig att veta om man ska utföra stråloptiska beräkningar då den inte 
förändras så mycket om fältet ändras något i styrka över hela magneten. Detta 
gör att man kan använda informationen till att passa in magneterna. 

∫
S

B y ds

B0

=0,992m

Den nominella effektiva längden hos magneterna är ca 0,99 m. Magneten är 
designad för att vara 1 m lång, alltså stämmer resultaten ganska väl, även om den 
i verkligheten är något kortare.

Samma beräkningar kan göras med gradienten över hela magnetens längd för att 
få fram den integrerade kvadrupolstyrkan i magneten, där gradienten beräknas 
för varje steg längs strålbanan. Dock ingår inte detta i uppdraget från MAX-lab, 
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Figur 19: Fältet längs strålbanan



utan istället delas magneten upp i 12 olika sektioner där man tar medelvärdet av 
fältet i varje sektion för varje position på x-axeln1. 

Gradienten för varje sektion beräknas genom en polynomanpassning på dessa 
medelfält, därefter beräknas integralen som produktsumman av gradienten 
multiplicerat med sektionens längd, ls.

∫
S

B ' ds=∑
ls

B' ls ls=8,786 T

∫
0

S

B ' ds

B '0

=1,008 m

Vid jämförelse mellan den effektiva längden av dipolfältet och längden på 
kvadrupolfältet ser man att dessa stämmer ganska bra överens, men det finns 
ändå en viss skillnad mellan dem. Alltså är dessa längder något oberoende av 
varandra, och beror på formen av polens ändar, som avgör hur fältet avslutas i 
magneten2. 

7.1.3 Kontroll av linjering 
Eftersom att dipolmagneten har en egen gradient kan man också göra visa 
beräkningar för att kontrollera att mätmaskinen var korrekt linjerad mot 
magneten, och att koordinatsystemet ej var vridet. Magneten är designad på så 
vis att längs polen vid ett visst avstånd ifrån polkanten ska mätningen ej märka 
av gradienten, utan fältet ska vara konstant (inom ett visst homogent område), 
medan längs banor bredvid denna kommer fältet vara högre på den ena sidan och 
lägre på den andra. Detta betyder att om man vid fältmätningen märker att fältet 
antingen ökar eller minskar längst en strålbana så kan detta bero på att man 
mäter i ett koordinatsystem som är något vridet, och på så vis glider man över 
ifrån sin tänkta bana till en med en annan fältstyrka. Det skulle också teoretiskt 
kunna bero på en förskjutning i längsled av magneten, dock kan detta ignoreras 
eftersom det skulle kräva relativt stora förskjutningar för att det skulle ge effekt 
på mätningen. 

1 Även det integrerade dipolfältet beräknas med denna metod för att jämföra resultatet med 
den fullständiga integralen.

2 Förklaring och redogörelse för detta utgår för denna uppsats.
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För att undersöka om mätningen går över till ett annat fältområde jämförs två 
punkter som sitter lika långt ifrån mitten av magneten (sett i polens längd), fast åt 
varsitt håll om mitten. Under denna mätning såg man att de skiljer sig ifrån 
varandra med 7*10-5 T, vilket kan användas för att beräkna en förflyttning i 
sidled genom att dividera det med magnetens gradient som i punkten mättes upp 
till ungefär 8,75 T/m så får vi en sidledes förflyttning motsvarande ∆x=0,008 
mm över en längd ∆s=874 mm. Detta är inom toleranserna för 
positionsnogrannheten som mätningarna ska hålla.

7.2 Kvadrupol
7.2.1 Hallprob
Under fältmätningarna av kvadrupolerna mättes tre stycken tvärslinjer på olika 
longitudinella positioner i magneten, en vid magnetens ingång, en i mitten, samt 
en vid utgången. Dessa linjer är vinkelräta mot den nominella strålbanan och 
sträcker sig lite längre än det tänkta området för elektronstrålen, för att man ska 
kunna studera fältet med vissa marginaler. Den mest intressanta linjen att studera 
för att avgöra magnetens egenskaper och styrka är dock den i mitten, då de andra 
ligger så nära magnetens kanter. Nära kanterna av magnetens poler finns det 
stora ändfält som innehåller komplexa fält som inte överensstämmer lika bra 
med det tänkta kvadrupolfältet,vilket leder till att de ej kan ge en sann bild över 
magnetens egenskaper och styrka. 
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Figur 20: Vinkelfel vid mätning av en dipol med 
gradient



Med hjälp av den data från den mellersta linjen får vi alltså den mest intressanta 
informationen. Då en kvadrupol är designad för att ge en fältform som har en 
helt linjär lutning beskrivs magnetens styrka som denna lutning. Liksom vid 
mätningarna av dipolen anpassas ett polynom av första graden till fältet, där den 
linjära lutningen är magnetens gradient.

B y (x)=B ' x+B0

g=
dBy

dx

Denna polynomanpassning görs inte här heller över hela den mätta sträckan, utan 
enbart på fältet inom ±10 mm och som ger oss att magnetens gradient är

B '=35,69T /m

Detta är dock lägre än den gradient som magneterna är designade för att ha. 
Orsaken utreddes och det visade sig att det fanns problem med en mättnad i 
järnet, vilket gjorde att fältet inte blev starkt nog. Efter detta så infördes en ny 
design av magneten som nu håller på att testas.

På samma vis som vi gjorde med dipolen kan vi även här studera hur väl fältet 
faktiskt överensstämmer med detta polynom, och hur mycket annat fält som 
finns i magneten.
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Figur 21: Uppmätt fält tvärs över strålbanan



Ur formen på detta resterande fält när vi närmar oss de yttre delarna kan man 
också börja se att det verkar följa ett visst mönster, vilket är vanligt när man 
mäter de yttersta delarna av fälten. Dessa fält kommer ofta ifrån högre 
momentkomponenter som finns i magneten, vilka kan finnas som små 
komponenter som är svåra att se utan att subtrahera kvadrupolfältet. Man ser 
dock att det är väldigt lite restfält inom ±10 mm. Det enda fältet som finns kvar 
där är en konstant term som med största sannolikhet kommer ifrån en liten 
förskjutning av mätningen i sidled. 

En annan intressant faktor man undersöker är hur väl linjerad mätmaskinen är 
mot magneten, vilket kan bli väldigt synligt vid dessa mätningar. Dock får man 
enbart information om denna placering i riktningen som är vinkelrät mot 
strålbanan. Eftersom fältet i magneten ska vara noll i mitten av polgapet, och ut 
från denna punkt ska det ha en mer eller mindre linjär förändring så kan vi göra 
en uppskattning över om vi faktiskt mäter i mitten av magneten när vi vill detta, 
eller om vi råkar ligga lite vid sidan av. 
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Figur 23: Exempel på dålig linjering

Figur 22: Restfält



Positionstoleranserna är väldigt snäva vid dessa fältmätningar, vilket betyder att 
även ett väldigt litet uppmätt fält i mitten av vår mätning kan innebära att vi 
ligger för långt ifrån vår tänkta position. Man kan enkelt tänka sig hur detta 
avstånd ska beräknas utifrån vårt polynom av fältet samt styrkan i mitten.

B y=B' x+B0

B y=0⇒B ' x+B0=0

x=−
B0

B '

Ur denna beräkning fås då avståndet till magnetens faktiska mittpunkt. Under 
mätningen mättes ett fält i den tänkta mitten av magneten som var -0,0023 T, 
detta ger med beräkningen att vi befann oss 0,066 mm ifrån magnetens faktiska 
mittpunkt. Det är dock något naivt att utgå ifrån att detta felet enbart uppkommer 
av en felpositionering under själva fältmätningen, då det även kan ha funnits 
mindre fel i monteringen av magneten. Sen denna mätning utfördes har det ändå 
införts flera förbättringar av systemet som har minskat detta fel drastiskt.

7.2.2 Roterande spole
Från mätprogrammet som styr mätningarna med roterande spole får man de olika 
amplituderna för det harmoniska innehållet i magneten, samt deras fasvinklar. 
Ifrån denna data beräknas normal- och skewkomponenter (Bn, respektive An) för 
mätningen, som med hjälp av en tidigare uppmätt kalibreringsvinkel kan 
beskrivas i magnetens egna koordinatsystem. Dessa termer anges utan enhet och 
beskrivs istället som tiotusendelar av magnetens huvudkomponent. Detta är en 
vanlig standard som ofta används inom branschen. Det är viktigt att dessa 
komponenter beskrivs i korrekt system för att man senare ska kunna använda 
mätningen i de stråloptiska beräkningarna som görs av kunden. 
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Då dessa värden är från den första magneten i projektet och då jag saknar 
information om simulerade resultat på det harmoniska innehållet så kan jag inte 
säga något om hur bra detta resultatet är mot det som var förväntat. Den ideala 
kvadrupolen har alltså ett normalvärde av 10000 för n=2, och övriga 
komponenter är noll. Det finns dock två saker som sticker ut. Det finns en del 
skew-fält ifrån mätningen som är ett tecken på att det kan ha funnits problem i 
monteringen av magneten, eller i kalibreringen av roterande spolen. Samt så 
tyder de något stora dipolkomponenterna (n=1) på att roterande spolen kan ha 
suttit något felplacerad i magneten, och inte perfekt centrerad.

Det finns även lite större komponenter vid de harmoniska talen 6, 10 och 14. 
Dessa är så kallade ”tillåtna” multipoler då de har en gemensam fältsymmetri 
med kvadrupolkomponenten på så vis att de har samma fältriktning i både 
horisontal- och vertikalplanet. I en kvadrupol kan man tänka sig detta genom att 
jämföra designen hos den och magneter designade till de högre harmonikerna. 
Man ser då att de delar fältriktning vid positionerna av kvadrupolens poler samt 
utrymmena mellan dessa, vilket gör att dessa komponenter egentligen innehåller 
en del av kvadrupolfältet också.

För att beräkna magnetens integrerade fältstyrka så använder vi den totala 
amplituden av huvudkomponenten istället för den normala komponenten (även 
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Figur 24: Harmoniskt innehåll

n Normal
1 23,601 103,524
2 9999,950 31,617
3 0,269 3,931
4 -1,213 3,909
5 0,686 0,976
6 -15,691 1,682
7 -0,175 0,050
8 1,070 0,036
9 -0,507 -0,657

10 -1,608 -0,236
11 0,196 -0,383
12 -0,580 0,117
13 -0,065 0,156
14 0,940 0,067
15 -0,068 0,034
16 0,230 0,040
17 -0,033 0,026
18 -0,203 -0,084
19 0,050 -0,039
20 -0,116 0,003

Skew



om detta också hade gett ett liknande resultat). Fältstyrkan beräknas enkelt helt 
linjärt med hjälp av multiplikation mellan huvudkomponentens amplitud och den 
kalibreringsfaktor som uppmäts i förväg i en dipolmagnet. Detta ger fältstyrkan i 
magneten på den roterande spolens radie som är 12 mm, som sedan divideras 
med samma radie för att få den integrerade gradienten av magneten.

C2=11579,3

∫B ds=0,0622Tm

∫ gds=
∫B ds

r0

=5,187T

Med hjälp det harmoniska innehållet i magneten beräknas även placeringen av 
den längsgående axeln som utgör roterande spolens centrum relativt 
magnetfältets centrum genom att jämföra innehållet av dipolkomponenter med 
det av kvadrupolkomponenter. Genom att använda de uppdelade normal- och 
skewtermerna istället för de absoluta amplituderna får man även fram riktningen 
av placeringen.

Δ x=−0,024 mm
Δ y=−0,104 mm

Enligt dessa beräkningar ligger alltså den roterande axeln 0,024 mm ifrån 
centrum i sidled, samt 0,104 mm i höjdled.
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8. Diskussion och slutsatser
De nya systemen för magnetfältsmätning med hjälp av både hallprob och 
roterande spole är nu på väg att bli färdigutvecklade på Scanditronix Magnet AB 
i Vislanda. Både program till datorerna för styrning av systemen, analysmetoder 
för att beräkna resultaten och anvisningar för genomförandet av mätningarna 
används nu under produktionen av magneter till den nya synkrotronljuskällan 
MAX IV. Men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. 

Under systemets utveckling har det kommit fram många nya problem och frågor 
som behöver lösas. De flesta områden som fortfarande behöver förbättras har att 
göra med det roterande spolesystemet där det fortfarande finns en del problem 
med kalibreringen av koordinatsystemet som ibland ger upphov till för stora 
skew-komponenter. Många ändringar har redan gjorts när det kommer till både 
utrustningen och tillvägagångssätten för mätningarna, men det finns ytterligare 
saker som behöver bli bättre. 

Utöver detta håller det även på att införas extra kontroller över linjeringen mot 
magneten för hallprobsmätningarna för att man ska vara säker på att 
koordinatsystemet inte har ändrat på sig under mätningens gång. Men även ny 
utrustning för att bättre kunna bestämma hallprobens position i förhållande till 
mätmaskinen, detta för att försöka få ner positionsnogrannheten för mätningarna 
ytterligare.

Systemen ger i många områden önskvärt resultat och har hjälpt till att 
automatisera stora delar av mätningarna som tidigare fick göras manuellt från 
magnet till magnet. Detta har möjliggjort att flera tidigare felkällor som kunde 
dyka upp i resultaten på grund av mänsklig inverkan har eliminerats. Detta var 
en mycket viktig del under projektet då det är höga krav på repeterbarheten 
mellan mätningar på efterkommande magneter, för att det ska vara möjligt att få 
en verklig uppfattning om hur magneterna kommer prestera tillsammans i 
lagringsringen.

Systemet är också framtidssäkert på så vis att det inte enbart är anpassat för detta 
projekt, utan kommer även att kunna användas för mätning av senare magneter 
också. Detta till stor del tack vare den automatisering och de nya 
linjeringsmetoder som tagits fram under arbetets gång som utnyttjar samma ytor 
och positioner som sedan används vid installationen av systemen. Detta kommer 
göra det mycket effektivare och repeterbart att mäta även andra magneter som 
ställer höga krav på repeterbarhet och positioneringsnoggrannhet vid 
fältmätning. 
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Appendix
Fourier-serier
Att beskriva en funktion med hjälp av en Fourier-serie är en användbar 
analysmetod när man vill studera funktionens inre komponenter och analysera 
dess innehåll. Metoden kan användas inom många områden där man hanterar 
periodiska fenomen, så som ljud och ljus, men den kan användas i många fler 
sammanhang också. Däribland vid analysering av ett magnetfälts uppbyggnad av 
olika komponenter i fältet som uppkommer av antalet poler och deras form. 

Serien kommer ifrån att man kan approximera en periodisk funktion med en 
summa av sinus- och cosinustermer med olika amplituder och faser (vinklar)[8]. 

f (x)=a0+∑
n=1

∞

(an cos(nx)+bnsin(nx)) ,−π≤x≤π

När man analyserar en funktion med hjälp av funktionens Fourier-serie så är man 
ofta ute efter amplituden av de olika innehållen, alltså an och bn. Dessa kan man 
härleda fram med hjälp av att tänka sig att man integrerar funktionen över en 
period. 

∫
−π

π

f (x)dx=∫
−π

π

a0+∫
−π

π

∑
n=1

∞

ancos (nx)dx+∫
−π

π

∑
n=1

∞

bnsin (nx)dx

Vid integrering av de två summorna blir de dock noll, då den ena består av en 
cosinusterm och den andra av en sinusterm. Men om man multiplicerar båda 
sidor med cos(mx) så kan man härleda ett uttryck för att beräkna de olika 
amplituderna an och bn. 
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∫
−π

π

f ( x)cos (mx)dx=∫
−π

π

a0 cos (mx)dx+∫
−π

π

∑
n=1

∞

ancos (nx)cos(mx)dx

+∫
−π

π

∑
n=1

∞

bn sin(nx)cos(mx)dx

∫
−π

π

a0cos (mx)dx=0

∫
−π

π

∑
n=1

∞

bn sin(nx)cos (mx)dx=0

⇒∫
−π

π

∑
n=1

∞

an cos (nx )cos (mx)dx=∫
−π

π

am cos(mx)cos(mx)dx=amπ

På samma sätt kan vi också multiplicera båda sidor med sin(mx) för att få fram 
ett uttryck för b.

∫
−π

π

f ( x)sin(mx)dx=∫
−π

π

a0sin (mx)dx+∫
−π

π

∑
n=1

∞

an cos(nx)sin(mx)dx

+∫
−π

π

∑
n=1

∞

bn sin(nx)sin(mx)dx

∫
−π

π

a0sin (mx)dx=0

∫
−π

π

∑
n=1

∞

an cos(nx)sin(mx)dx=0

⇒∫
−π

π

∑
n=1

∞

bnsin (nx )sin (mx)dx=∫
−π

π

bmsin (mx)sin(mx)dx=bmπ

Vi har då fått fram uttrycken som används för att beräkna de olika amplituderna i 
den ursprungliga serien genom att byta m till n som index.

an=
1
π ∫

−π

π

f (x)cos(nx)dx

bn=
1
π ∫

−π

π

f (x)sin(nx)dx

Regression
Regression är en analytisk metod som ofta används för att hitta matematiska 
funktioner som kan användas för att beskriva serier av värden som till exempel 
kan fås vis olika mätningar och datainsamlingar. Inom magnetfältsmätning är det 
väldigt användbart när man ska karaktärisera ett magnetiskt fält som mätts upp 
med hjälp av en hallprob, då man kan få fram värden som korresponderar med de 
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olika karaktäristiska fälten. I dessa fall används oftast en polynomisk regression 
där de polynomiska parametrarna hör samman med amplituderna av de olika 
fältkomponenterna. 

En polynomisk funktion kan i vanliga fall skrivas som 

y (x)=a0+a1 x+a2 x²+a3 x³+ ...+ak xk

Som på matris-form kan skrivas som

Y=X⋅A

Efter en mätning så får man ofta större serier av värden och positioner och på så 
vis får man ett ekvationssystem av ett polynom som enklast beskrivs som en 
funktion av matriser. Med hjälp av denna kan man sedan räkna fram de olika 
parametrarna i funktionen genom olika metoder.

Least square fit
En vanlig metod för dessa beräkningar när det handlar om polynomekvationer är 
en så kallad ”Least square fit”, som beräknas genom att multiplicera båda sidor 
av funktionen med inversen av matrisen som innehåller x-värden. Alla matriser 
är dock inte inverterbara, utan för att vara säker på att få en korrekt invers kan 
man först multiplicera ekvationen med transponenten av X-matrisen. Denna 
simpla metod gör att man säkert får en korrekt invers av matrisen.[9]

Y=X A
X t Y=(X t X) A

A=(X t X)−1 X t Y

I de fallen av hallprobsmätningar som tas upp i denna uppsats så hänvisar Y i 
regel till de faktiska fältstyrkor som mäts upp i punkterna X, och A innehåller de 
olika amplituderna av fältkomponenterna. 
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