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Abstract

An engineer always strive to help in the continuous exploration of the unknown. By 
doing so we go further out in space and further down in scale. This is the case with 
microfluidics which in the last years have gotten a lot of attention. This thesis will 
examine and better try to understand and optimize a fluidic system that uses ultrasonic 
trapping. Its application may be everything from enriching a biological sample to 
increase the speed of forensics. The best part is that it does not hurt the cell that is 
trapped. This thesis will test the systems different parameters and also try to find an easy 
way to find the optimal trapping frequency.  To do this an automated test system was 
built to be able to use different flows to tests the trapping force in the system. This 
system was also built to be able to automatically iterate the different test since they are 
time consuming to do manually. A big part of this thesis is to analyze the impedance of 
the ultrasonic transducers, this was done with an impedance- and phase analyzer. The 
tests show that the resonance frequency of the system correlated with the frequency that 
displayed the best trapping. This was shown to be a reliable hypothesis that was used to 
evaluate the system. It was also shown that the amount of trapped particles did correlate 
with the resonance frequency. With all of these results a program called ”OptiTrap” was 
built in order to automate the finding of the optimal trapping frequency for the system 
in question. The program worked and improvements where made so it can detect a 
trapped particle cluster. In conclusion, it was possible to find the optimal trapping 
frequency in an easy way. With the automated optimizing program the trapping system 
will get easier to evaluate and use.     
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Förord

Detta arbetet utfördes på institutionen elektrisk mätteknik på LTH under 2011.Jag kom 
i kontakt med ämnet till detta examensarbete i kursen ultraljud. Detta gav mig inblick i 
applikationer som ultraljud kan användas i, vilket är mycket intressant. Som min lärare 
sa: har du ett problem tänk ultraljud. I projektdelen av kursen fick vi ett område att 
undersöka och jag fick mikrofludik. Här fick jag testa ett system som blivit framtagen på 
institutionen som använde ultraljud för att fånga partiklar. När projektet var klart fick 
jag möjlighet att göra mitt examensarbete på detta system och det är vad denna rapport 
kommer gå igenom. 

Jag vill tacka min handledare Björn Hammarström för all uppmuntran och feedback 
genom projektets gång. Även Axel Tojo som skapade matlabprogrammet vilket hjälpte 
mig analysera min data. Jag vill även tack min flickvän för att hon stod ut med mig 
under rapportskrivningen.

3



Innehållsförteckning

1. Inledning........................................................................................................6
1.1 Bakgrund..............................................................................................................6
1.2 Syfte......................................................................................................................6
1.3 Problemformulering..............................................................................................7
1.4 Avgränsning..........................................................................................................7

2. Material och Metodik  ..................................................................................8
2.1 Teori......................................................................................................................8

2.1.1 Mikrofludik  ................................................................................................8
2.1.2 Krafter på partiklar i stående vågor...............................................................8
2.1.3 Sekundära krafter..........................................................................................9
2.1.4 Stokes Lag...................................................................................................10
2.1.5 Piezoelektriska material...............................................................................10
2.1.6 Impedansmätning.......................................................................................10
2.1.7 Ljudhastighetens temperaturberoende i vatten ..........................................12

2.2 Systemets Material..............................................................................................13
2.4 Metodik..............................................................................................................15

2.4.1 Uppställning för impedansmätning............................................................15
2.4.2 Experimentuppställning för mätning av trapping ......................................15
2.4.3 Experimentuppställning för temperaturreglering........................................17

2.5 Utförande............................................................................................................17
3. Resultat och diskussion................................................................................18

3.1 Givartest.............................................................................................................18
3.1.1 Karaktärisering av 4 MHz givaren (tac006)................................................19
3.2.2 Karaktärisering av 5 MHz givaren (tac005)................................................26

3.3 Temperaturpåverkan...........................................................................................31
3.3.1 Systemets temperaturberoende...................................................................31
3.3.2 Samband mellan resonans och trapping.....................................................32

3.4 Kapillärpåverkan.................................................................................................36
3.5 Areamätning.......................................................................................................38
3.6 OptiTrap.............................................................................................................42

4. Slutsats.........................................................................................................43
5. Utsikter och vidare arbete............................................................................44
6. Referenser....................................................................................................45
7. Bilagor..........................................................................................................46

4



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Mikrofluidik är på framfart och nya användningsområden dyker hela tiden upp. Ett 
område det används flitigt i är biomedicin. När man arbetar med celler och andra objekt 
i mikroområdet så är det bra att kunna manipulera objekten utan direkt beröring för att 
minska risken att de skadas. Med ultraljud i MHz området skapas stående vågor som 
kan fånga och hålla små objekt i storleksordningen 1-50 micrometer i ett ljudfält. Det 
som fångar objekten är den tryckgradient som bildas av den stående ljudvågen[1]. Vid 
institutionen har mycket forskning gjorts på trapping eller ”infångning” som den 
svenska ordet är. En av fördelarna med ultraljud vid denna frekvens är att det inte skadar 
celler vid interaktion [2]. Olika områden detta kan användas i är t.ex. inom bioanalys 
eller i rättsmedicinska sammanhang [3]. I detta arbetet kommer ett nyutvecklat 
trappingsystem undersökas. Systemet är konstruerat av min handledare och ska genom 
att ha utbytbara of-the-shelf glaskapillärer vara billigt att använda[4]. Men eftersom 
detta systemet är i utvecklingsfasen finns de mycket som kan behöva förbättras. I denna 
rapport kommer systemets trappingegenskaper undersökas och optimeras.

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för de ultraljudssystem som min 
handledare utvecklat. Försöka förstå hur givare och kapillär samverkar och vilken 
påverkan de har på systemet i sin helhet.  
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1.3 Problemformulering

Hur kan man kvantifiera trapping i en automatiserad uppställning?
Finns det något enkelt sätt att kolla var den optimala frekvensen för trapping finns? 
Vad gör de olika delarna i systemet för den optimala frekvensen? Områden som testas är 
ultraljudsgivare, temperatur och kapillär. 

1.4 Avgränsning

Vid givaretesterna kommer två givare att testas, detta p.g.a svårigheten att producera 
givare med tillräcklig trappingförmåga. Vid trappingen används bara en sorts partiklar, 3 
micrometers polystyrenkulor. Dessa valdes eftersom de var lätta att detektera med den 
utrustningen som fanns att tillgå. Det var även en avvägning mellan trappingkraft och 
låg sedimentationshastighet. De teoretiska aspekten av trapping och ultraljud ingår inte i 
detta projekt. Dels p.g.a tidsbegränsningen av projektet och dels för möjligheten att helt 
fokusera på det experimentella.
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2. Material och Metodik  

2.1 Teori

Då rapporten mestadels bygger på experiment så är teoridelen mest till för att öka 
förståelsen för de system som testas. Teoridelen har för avseende att ge läsaren en snabb 
överblick över de principer som det testade systemet bygger på. 

2.1.1 Mikrofludik  

Systemet som ska testas är av mikroskala dvs objekten som används är i 
storleksordningen mikrometer. Vid denna dimension gäller andra flödesförhållanden än 
i normala flödessystem, det laminära flödet.  Tänk dig en tandkrämstub med tre färger. 
Dessa färger kommer ut ur tuben oblandade precis som de var introducerade i tuben. 
Detta är laminärt flöde, fluiderna blandas inte som de gör i turbulenta flödessystem. Så 
om man har två flöden som går in i en slang i ett microfluidsystem kommer dessa inte 
att blandas. För att avgöra om man har laminärt flöde använder man Reynolds tal (2.1). 
Talet visar proportionerna mellan trögheten (motståndet mot rörelseförändring) och den 
viskösa kraften i flödet. För att ett laminärt flöde ska infinna sig måste Reynolds tal vara 
lägre än 2000, det är då de viskösa effekterna dominerar[5]. I formlen är; u hastigheten 
för flödet, L är längden på systemet och v är viskositeten. 

R e= uL
v

(2.1)

2.1.2 Krafter på partiklar i stående vågor

När partiklar ska fångas utan att man fysiskt rör dem är akustisk infångning ett sätt att 
göra detta. Den akustiska infångningen, som i fortsättningen kommer att kallas 
trapping, fungerar genom att skapa en stående ljudvåg i en hålrum. I det testade 
systemets dimension ligger frekvensen runt några MHz. Detta skapar trycknoder vilka 
ger en tryckgradient som håller partiklarna på plats (se figur 1).  

I figur 1 kan en illustration över systemets aktiva delar ses. Glaskapillären ligger mot 
ultraljudsgivaren och i kapillären har en stående våg skapats. Man kan se att de röda 
partiklarna har flyttat sig till trycknoden och är fångade där. Den axiella kraften som 
utövas på partiklarna i den stående vågen definieras av 2.3[6].
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F=
−⋅P0

2⋅V⋅0
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p
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I formeln 2.3; P0 är akustisk tryckamplitud, V är partikelvolymen, βp är 
kompressibiliteten och ρp är densiteten av partikeln i en fluid med kompressibilitet β0 

och densiteten ρ0. Den akustiska stående vågens våglängd är λ och z är positionen 
längst vågutbredningsaxeln.   

Då denna kraft håller kvar partiklarna i ljudfältet finns det ytterligare en kraft som 
ultraljudet medför som kallas den sekundära kraften.  

2.1.3 Sekundära krafter

Dessa krafter verkar mellan partiklarna. När ljudvågorna träffar en partikel sprids ljudet 
och en akustisk kraft mellan partiklarna skapas, denna kraft kallas Bjerknes kraften 
uppkallad efter personen som först beskrev fenomenet (2.4)[6].   

F B x=4a6[  p−0
23cos2−1
60d 4

v2 x−
20 p−0

2

9d2
p2x] (2.4)

I formel 2.4; a är partikelns radie , d är distansen mellan partiklarna och θ är vinkeln 
mellan centerlinjen av partikeln och ljudets utbredningsriktning. De övriga 
parametrarna är detsamma som i formel 2.3. 

Dessa två krafter tillsammans gör att partiklarna fångas i trycknoden och också 
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Figur 1: Illustration av kapillär med givare där  
tryckgradienten av en stående våg har fångat partiklar i  
trycknoden.



attraherar varandra vilket gör att de bildar ett kluster. Men i de microfluidiska system 
som används i denna rapport tillkommer det även ett flöde. 

2.1.4 Stokes Lag

Partiklarna i systemet kommer att utsättas av en kraft från den strömmande vätskan. 
Denna kraft kallas för Stokes lag och är relevant då partiklarna är väldigt små vilket är 
fallet för mikrosystem. Kraften kommer att flytta partikeln med vätskan om inget 
motverkar den (2.4 )[6].

F=6⋅⋅⋅a p⋅v (2.4 )

F är kraften på partikeln, μ viskositeten av fluiden, ap är partikelradien och v är 
hastigheten. För att motverka att partiklarna rör sig måste en kraft i motsatt riktning 
utövas på partikeln. Eftersom vi har den akustiska vågen i systemet så är de möjligt att 
hålla kvar partiklarna trots att ett flöde introduceras. När krafterna är i jämnvikt 
kommer parikeln stå still och vara fångad. Det är detta som kallas trapping dvs partikeln 
är fångad. För en mer ingående genomgång av detta vill jag hänvisa till Laurell, 2007[6]. 

2.1.5 Piezoelektriska material

Ett piezoelektriskt material har som namnet antyder piezoelektriska egenskaper. Detta 
betyder att genom en mekanisk deformation av materialet så skapas en elektrisk signal. 
Även omvänt samband gäller, en elektrisk signal ger en mekanisk deformation[7]. 
Detta gör att den kan användas för att skapa en ljudvåg då man vill omvandla elektriska 
signaler till ljud eller ultraljud i detta fallet. Dessa material förekommer naturligt t.ex. 
kvartskristall men genom denna rapport kommer en keram användas som förkortas PZT 
(Bly zirkonat titanat). 

2.1.6 Impedansmätning

I denna rapporten kommer impedansen vara en mycket stor del och impedansanalys är 
därför viktigt att förstå. I elektrisk kretsteori har vi resistiva och reaktiva komponenter. 
En ideal resistans är en resistiv komponent medan ideala spolar och kondensatorer är 
reaktiva. För att räkna fram de strömbegränsande egenskaperna för dessa komponenter 
används  R = U/I respektive X = U/I, där R är resistansen och X är reaktansen. När 
spänningen ändras så kommer strömmen ändras proportionerligt. Detta stämmer för 
likspänning och växelspänning med konstant frekvens. Om man istället lägger på en 
växelspänning med varierande frekvens över en reaktiv komponent kommer reaktansen 
att ändras då den är frekvensberoende. En ideal kondensator kommer att fasförskjuta 
spänningen 90o efter strömmen medan en ideal spole vrider spänningen 90o  före 
strömmen. Dessa strömhindrande egenskaper kallas med ett samlingsnamn impedans[8]. 
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Med hjälp av en impedansanalysator kan man mäta impedansens belopp och fasvinkel. I 
figur 2b visas en impedansmätning på en av givarna. När en givare ska modeleras så 
lägger man en resonanskrets parallellt med en kondensator (se figur 2a). Detta gör att 
givaren har en resonansfrekvens och en anti-resonansfrekvens. Vid resonansfrekvensen 
kommer maximal elektrisk energi omvandlas till rörelse. I Figur 2b ser man vid en 
frekvens hur impedansen, den blåa linjen, når ett minima. Där ser man även hur fasen 
skjuter i höjden och närmar sig 0o. Det är vid denna frekvens som vi har resonans. Vi ser 
även efter hur impedansen snabbt går upp i sitt maxima medan fasen återvänder ner, 
detta är anti-resonansen då mycket lite energi övergår i mekanisk svängning.

Utseendet på kurvan i figur 2b är dock nära de ideala fallet vilket är nästan omöjligt att 
uppnå. I rapporten kommer ord som skarp resonans och kraftig resonans användas för 
att beskriva en kurva som har nära idealt utseende. 
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Figur 2: a) Elektrisk ekvivalent av en givare vid modelering. b) Idealt  
impedansspektrum på en givare 



2.1.7 Ljudhastighetens temperaturberoende i vatten 

För att modellera temperaturberoendet på systemets resonans gjordes antagandet att bara 
vattnet i kanalen ändrade resonansfrekvensen. Detta eftersom ljudhastigheten i vatten är 
temperaturberoende. Hastigheten i vattnet räknades ut med Marczaks formel (2.5) [9] 
och har en validitet mellan 0-95 grader vid atmosfärtryck.

c=1.402385⋅1035.038813T −5.799136⋅10−2T 2

3.287156⋅10−4T 3−1.398845⋅10−6T 42.787860⋅10−9T 5

(2.5)
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2.2 Systemets Material

Givaren är tillverkad av min handledare Björn och är specialtillverkade för att passa detta 
system. För att inte introducera oönskade resonansfrekvenser i systemet har skåror sågats 
för att motverka uppbyggnaden av laterala stående vågor i givaren (se figur 3). Givare 
skapade på detta sättet har visat sig tillförlitliga och ger bra trapping. Resonansfrekvensen 
i givaren beror på materialets tjocklek då ljudhastigheten är konstant. I materialet PZT 
är ljudhastigheten ca 4000 m/s. I denna rapport testas två givare med olika 
resonansfrekvenser. Specifikationerna kan ses i tabell 1. 

Tac006 Tac005

Resonans 4 MHz 5MHz

Tjocklek 0.4 mm 0.33 mm

Material PZT PZT

Material modell Ferroperm pz-26[10] Ferroperm pz-26[10]

I figur 4 ser vi systemet i sin helhet. Givaren sitter i aluminiumhållare med glaskapillären 
vilande på piezoelementet. På glaskapillärens ändar monteras en bit slang, detta för att 
sedan passa in en mindre slang med samma ytterdiametern som slangbitarnas 
innerdiameter. Glaskapillären kan nu enkelt kopplas in i de flödessystem som önskas. 
Kapillär och givare hålls på plats av en plastskiva som skruvas fast i aluminiumhållaren. I 
figuren visas en uppförstorad bilder över givaren där ett fångat kluster syns, i detta fall 
består klustret av röda partiklar. Bredden på givaren är 950 m  vilket sammanfallerμ  
ungefär med diametern på klustret. Detta kan låta som lite men klustret består av 
sfäriska partiklar med diameter på 3 m vilket gör att det får plats 100000-tals partiklarμ  
i klustret. 
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Figur 3: a = 0.4 mm (tac006), 0.33 mm (tac005) b = 70 m cμ  
= 150 m d = 50 mμ μ

Tabell 1: Matrialparametrar för de testade givarna. 
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Figur 4: Trappingsystemet aluminiumhållare med givare och  
kapillär. Den lilla bilden visar ett fångat kluster.



2.4 Metodik

För att möjliggöra reproduktion av mina resultat kommer här en genomgång av hur 
mätningarna utfördes och vilken apparatur som användes. 

2.4.1 Uppställning för impedansmätning

Impedansspektrat tas fram med hjälp av en impedansanalysator (hp 4194A 
Impedance/Gain-Phase Analyser). Givaren kopplas in i impedansanalysatorn med ett 
kopplingsdon (hp 16047A Fixture). Frekvenserna som testas är 2-6Mhz vilket ligger i de 
spann som de flesta givarna har som grundresonansfrekvens. Impedansen testas på 
givaren frånkopplad från systemet och även system med och utan vatten i kapillären. 
Impedans och fasdatan samlas in med ett matlabprogram och plottas. 
Impedansanalysatorn tar 401 sampels vid datainsamlingen.

2.4.2 Experimentuppställning för mätning av trapping 
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Figur 5: Uppkopplingsschema till trappingtestprogram



Systemet är uppbyggt runt ett usb-mikroskop med 50-200x förstoring som tar bilder på 
förloppet. Till detta används 2 st sprutpumpar (WPI SP210IWZ)  med en Hamilton 1 
ml och en Hamilton 10ml spruta. 1ml-sprutan är fylld med MilliQ-vatten innehållande 
en koncentration på 0.25% polystyrenkulor på 3 m. Sprutorna är kopplade med slangμ  
till en T-koppling. Därifrån går en slang till glaskapillären. För att det ska vara möjligt 
att koppla slangen till glaskapillären har en slang med samma innerdiameter som 
ytterdiametern på den lilla slangen sats fast i ändarna på glaskapillären. Den är sedan 
fastsatt i en aluminiumhållare där givaren är fastsatt under kapillären. En akustisk 
koppling mellan givaren (se specifikationer för respektive givare) och kapillären görs med 
ett tunt lager glycerol som appliceras vid montering av kapillären. Givaren är kopplad till 
en signalgenerator (hp33120a) med en koaxialkabel med gripkontakt till givaren. 
Spänningen registreras av ett oscilloskop (tektronix TDS 210 ) som är kopplat via en 
koaxialkabel från en T-koppling till signalgeneratorn. Under mätningarna noteras 
temperaturen på givaren. Vid temperaturmätningarna har en multimeter (HP E2378A) 
använts som ej är kopplad till mätuppställningen. Temperaturen mäts med en tunn prob 
nära givaren för att få en bra approximation om givarens temperatur.

Med hjälp av Labview skapas ett program som automatiserar systemet. Programmet 
skapades så att det enkelt skulle gå att återskapa experiment. Pumparna programmerades 
så att de kunde ha ett rampat flöde och användaren kan välja vilka hastigheter som ska 
användas. Signalgeneratorn sveper över de frekvenser som användaren specificerar. För 
att underlätta körningarna har även en uppskattning av hur mycket vätska det går åt för 
att göra testet implementerades. En genomgång av trappingprogrammet finns i 
bilagorna. 

Systemet kontrolleras av ett Labview 2010 på en Fujitsu Esprimo med operativsystemet 
Windows 7. Pumparna i mätuppställningen kontrolleras via rs-232 koppling. Pumpen 
med 1 ml sprutan (Pump 2 i figur 5) används för att injicera partiklarna till givaren. 
Mängden partiklar som används är experimentellt framtaget för att ge ett reproducerbart 
kluster. Pumpen med 10 ml-sprutan (Pump 1 i figur 5)  används för att skapa ett flöde 
som klustret ska stå emot. Flödet rampas sedan upp med dess förinställda hastighet och 
längd. Mellan varje upprampning tar usb-mikroskopet en bild på förloppet för att se om 
givaren klarade hålla klustret vid föregående hastighet. Detta görs sedan om vid alla de 
frekvenser som användaren ställt in i programmet. Bilderna sparas ner i förvald katalog i 
datorn. Bilderna som tas används sedan inte bara till att se när givaren tappar klustret 
utan även till att se kapacitet dvs antalet partiklar fångade. Man kan även se om det är 
fler än ett kluster. Detta ger möjlighet att se många av givarens karaktärsdrag på en gång. 
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2.4.3 Experimentuppställning för temperaturreglering

Vid ett test skulle temperaturpåverkan på trappingsystemets undersökas. För att göra 
detta  monterades aluminiumhållaren fast på ett peltier-element som termiskt kopplades 
ihop med kylpasta. Vid kylning av elementet används en Intel 12V cpu fläkt. För att 
kontrollera peltier-elementet används en temperaturregulator (Cooltronic TC2812-
RS232) och som temperaturmätare ett Pt-100. Denna kopplas till regulatorn för att 
skapa en feedbackloop som kontrollerar temperaturen. 

2.5 Utförande

När mätningen på givarna utförs används den beskrivna experimentuppställning för 
mätning av trapping. En preliminärsvepning utförs i ett brett frekvensband för att hitta 
maximal trapping. Dessa trappingmätningar sammanställs och kallas då flödesspektra 
eftersom de visar vid vilket flöde som systemet inte längre klarade av att hålla kvar 
klustret vid olika frekvenser. Där efter valideras resultaten med omkörningar vid dessa 
toppar. När datan från körningarna plottas används flödeshastigheten i microliter per 
minut. Detta eftersom flödesprofilen i kapillären inte är homogen och därför svår att 
räkna på. Om man ändå vill räkna om detta i m/s blir omräkningsfaktorn 4.1667*10-5 

m-2. Detta ger då en medelhastighet i kanalen eftersom flödesprofilen inte räknas med. 
Men i denna rapport kommer inte denna beräkning göras.

Vid mätningen av temperaturpåverkan på systemet används givaren tac006, i intervallet 
10-50°C.  Temperaturerna som används är valda för att minska risken att skada systemet 
vi för hög eller låg temperatur. 

Vid mätningen av kapillärens påverkan på systemet användes kapillärer från 5 
tillverkningsserier för att få så stor spridning som möjligt. Till detta användes tac006 
givaren i experimentuppställning för mätning av flödesspektra. 

Analys av bilderna sker manuellt genom att bilderna bläddras igenom och hastigheten 
när klustret släpper noteras. Den insamlade datan plottas sedan upp med hjälp av 
matlab. Metoden ger en överblick över hur mycket givaren klarar. En minskning av 
klustret tas inte in i analysen utan bara när klustret helt har försvunnit. Ett undantag till 
detta är när temperaturexperimentet gjordes. Då klustren inte släppte vid experimentets 
maxhastighet användes klustret som hade störst area vid maxhastighet som den högst 
avklarade flödeshastighet. Detta eftersom systemets kapacitet att fånga stor mängd 
partiklar är en av parametrarna man vill maximera.
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3. Resultat och diskussion

3.1 Givartest

Givarna som används i detta testet har tidigare används i applikationer av min 
handledare för att fånga partiklar. Givarnas funktionalitet har därmed fastställs sen 
tidigare. Vad som inte är undersökt är karakteristiken hos givarna d.v.s vid vilka 
frekvenser de fångar partiklar och hur starka flöden de håller dem kvar vid. 

3.1.1 Karaktärisering av 4 MHz givaren (tac006)
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Figur 6: Impedansspektra med tre olika konfigurationer för tac006  
givaren.



Man kan tydligt se i figur 6 att impedansen skiljer sig från de olika konfigurationerna. 
Både utseende på kurvan och resonansfrekvens har ändrat sig. I den fria givaren kan man 
se att den uppmätta elektriska resonanstoppen ligger runt 3.75 MHz och även att 
utseendet på kurvan är mindre skarp. I försöket med kapillären flyttas toppen under 3.5 
MHz. Med vatten i kapillären lägger sig resonanstoppen vid 3.95 MHz och utseendet på 
kurvan är även tydligt resonant. 

För att få ett grepp om flödesprofilen görs en preliminär frekvenssvep med flödestest 
vilken kan ses i figur 7. Detta görs för att få hög upplösning i både frekvens och flöde. 
Det visar sig att givaren vid 3.95Mhz klarar upp till 500 μl min-1 att jämföra med 
resultat i tidigare arbeten (Hammarström, 2010) där 40 μl min- 1 används.

För att säkerställa resultaten gjordes sex omkörningar, resultaten visas i figur 8. 
Omkörningarna hade en hög frekvensupplösning men under ett begränsat 
frekvensintervall. Detta eftersom preliminärresultatet gav en väldigt distinkt topp och 
denna undersöktes med omkörningarna. I omkörningarna ser man hur flödestoppen vid 
3.95MHz lägger sig på 195 μl min-1, detta är högsta hastigheten av flödet som 
valideringstestet uppnår. Här ser man inte den högsta hastigheten som systemet klarar 
utan en indikation på vilken frekvens som klarar mest. Men man ser även att den klarar 
195 μl min-1  i alla sex omkörningar vilket indikerar att den frekvensen klarar än högre 
hastigheter.
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Figur 7: Flödesspektra för tac006  



När spänningen över givaren plottas mot frekvensen, se figur 8, kan man se att utseendet 
liknar flödeskurvans utseende. Den enda skillnaden är en spegling i x-axeln. Detta beror 
på att signalgeneratorns inre motstånd på 50 ohm ger upphov till spänningsdelning. När 
impedansen på givaren minskar kommer större del av spänningen lägga sig över det inre 
motståndet. Därigenom kommer den uppmätta spänningen att minska. Detta indikerar 
att givarens förmåga för trapping korrelerar med dess impedansminima.
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Figur 8: Över: Validering av trappingöverblicksdata från tac006, datan  
insamlad från 6 mätningar. Under:Uppmätt spänning över givaren vid  
valideringsmätningen



3.2.2 Karaktärisering av 5 MHz givaren (tac005)

Givaren testas på samma sätt som föregående givare och resultatet visas i figur 9. 
Skillnaden mellan de olika impedansspektran är stor. Givaren visar på resonans runt 4.7 
MHz vilken man inte ser alls i spektrat med givare och vattenfylld kapillär där 
resonansen ligger runt 4.2 MHz. Resonansen i systemet är inte heller lika skarp som 
man kunde se i tac006. 
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Figur 9: Impedansspektra med tre olika konfigurationer för  
tac005 givaren



Flödesprofilen skapas med ett brett frekvenssvep med flödestest. Tac005 ger trapping 
över ett brett frekvensspann, 4.2 MHz till 4.55 MHz (figur 10). Detta skiljer sig från 
tac006 som hade en distinkt topp på 3.95 MHz. Hastigheterna som mäts upp för denna 
tac005 givare är lägre än de för tac006, 200 μl min-1 mot 500 μl min-1, men även 
dessa hastigheter är högre än de som används i tidigare arbeten (Hammarström, 2010).  
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Figur 10: Flödesspektra för tac005  



Valideringen visar att tac005 givaren ger ett brett flödesspektra då trapping är möjligt 
från 4.2-4.5 Mhz (figur 11). Detta kan förklaras med att vi inte har en distinkt resonans 
på impedanspektrat. Om vi jämför resultaten i tac006 där vi har en skarp resonans ser vi 
också att flödespektrat har en  klar topp där den klarar mycket innan klustret släpper. 
Det är tydligt att trappingkraften avtar snabbt när frekvensern rör sig om ens bara lite 
utanför sitt optimum. Det är därför viktigt att hitta denna optimala frekvens.

Den insamlade datan visar att resonansfrekvensen hos systemet har stämt överens med 
den maximala trappingen. Med antagandet att detta stämmer kan man tänka sig att den 
maximala trappingkraften kommer vara samma som resonansfrekvensen. Denna hypotes 
kommer testas i nästa sektion.
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Figur 11: Över: Validering av flödesdata på tac005 gjord med sex frekvenssvep  
Under:Spänning över givaren vid mätningen



3.3 Temperaturpåverkan

För att se vad temperaturen har för inverkan på systemet gjordes en impedansmätning 
vid olika temperaturer från 10-50°C med 5°C steg. Vid impedansanalys observeras att 
impedans- och faskurvan flyttas med temperaturen men behåller sitt utseende. Men vad 
är det som gör att systemet är temperaturberoende? 

3.3.1 Systemets temperaturberoende

Att de olika delarna i systemet är mer eller mindre beroende av temperaturen kan vi anta 
men vad har de för inverkan på systemet i helhet?  I figur 12 ser vi resonansfrekvensens 
ändring med temperaturen.  Man ser att systemet har en kraftigare ändring än vad 
endast givaren har. Ljudhastigheten i glaskapillärens vatten är även den 
temperaturberoende och kommer att ändra resonansfrekvensen i kanalen då 
temperaturen ändras (se teori).

Den teoretiska resonansändringen som vattnet ger i en endimensionell modellering visas 
i figur 12. Man ser att den har en kraftigare resonansförskjutning än systemet. 
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Figur 12: Undersökning av resonansfrekvensens temperaturberoende för 3 olika  
scenarion. 



Varför flyttar systemresonansen sig som den gör? Denna frågan kommer inte denna 
rapport gå djupare in på utan lämnar detta som ett område att undersöka. Men vad som 
kan sägas är att det är varken kanalresonansen eller givaren som ensamt bestämmer 
systemets resonansfrekvens. 

3.3.2 Samband mellan resonans och trapping

En sak som visades var att impedans- och faskurvan flyttas med temperaturen men 
behåller sitt utseende. Detta ger en möjlighet att hitta korrelation mellan resonans- och 
flödestoppen. Ska tesen om korrelation mellan elektrisk resonans och trapping testas vill 
man hålla hålla så många parametrar som möjligt konstanta och bara ändra 
resonansfrekvensen. Då utseendet på impedansspektrat verkar ha stor inverkan på 
trappingen är de optimalt att förskjuta kurvan utan att introducera distorsion.

Figur 13 visar resonansfrekvensen och frekvensen som har bäst trapping när de plottas 
mot varandra för att undersöka korrelation. När den optimala trappingfrekvensen mättes 
användes en upplösning på 0.025MHz med 3 omkörningar. Resonansfrekvensen har en 
upplösning på 0.0025MHz. Korrelationskoefficient är 0.922 vilket visar på ett starkt 
linjärt samband. Tesen med sambandet mellan resonans- och trappingfrekvens har 
därigenom starkt stöd. Stödlinjen som är plottad i figur 13 är en  linjärn anpassning av 
den insamlade datan. 
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Figur 13: Optimal trappingfrekvens plottas mot resonansfrekvens. Ett  
linjärt samband är synligt.



Resonansen och trappingen är hittills undersökta i två olika mätuppställningar. 
Systemets impedans har testats i impedansanalysatorn och har sedan flyttats över till 
flödesmätning. Detta kan ha ändrat resonansfrekvensen om t.ex. kapillären flyttats. För 
att öka säkerheten på resultaten vore de bra om resonansen undersöktes i samma test 
som trappingen. I figur 14 ser man resonansfrekvens plottad mot frekvensen som gav 
lägst spänning över givaren. Vid resonansfrekvensen är impedansen som lägst och borde 
göra att spänningen över givaren har ett minima vid denna frekvens. 
Korrelationskoefficient här blir 0.8886 vilket är högt och ger ett troligt linjärt samband. 
Att inte en högre korrelation visas kan bero på upplösningen i frekvens i testen. 
Upplösningen på resonansfrekvensen är 0.0025MHz och på spänningsminimat 
0.025MHz. Det är enkelt att mäta spänningen över givaren vore detta alternativ att 
föredra mot en separat impedansmätning.

25

Figur 14: Resonansfrekvens plottas mot Frekvens med lägst spänning över  
givaren.



För att se hur väl dessa mätningar stämde överens så plottades optimal trapping och 
frekvens med lägst spänning vilket kan ses i figur 15. Korrelationen mellan de två blir 
0.7644 vilket är ett bra resultat. Även på den linjära anpassningen kan man se att 
reslutatet är positivt. Detta visar att det är möjligt att vid denna upplösning använda 
uppmätta frekvensen vid spänningsminima som indikator för frekvens med maximal 
trapping. Detta kan ge en möjlighet att tillverka system som kan optimera systemet 
automatiskt och även möjligheter till momentan optimering. Ett program som 
implementerar dessa upptäcker gjordes och finns att läsa om senare i rapporten.
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Figur 15: Optimal trappingfrekvens plottas mot frekvens med lägs spänning.  
Vad som kan uttydas är att korrelation finns.



3.4 Kapillärpåverkan

Kapillärerna har en 10% felmarginal i dimensionerna vilket innebär att detta kan vara en 
av det stora källorna till om frekvensen flyttar sig. Fem olika kapillärer har testats, de 
kommer från samma modell men olika tillverkningsserier. Eftersom detta systemet är 
utvecklat för att använda off-the-shelf kapillärer är den inverkan de gör på systemet 
viktig att ha kontroll över.

För denna mätningen används tac006 givaren. Detta för att dess smala flödesspektra och 
klara impedansspektra gör den väldigt känslig för ändring vilket är optimalt om man ska 
se små ändringar. 

Impedansspektrat för de fem olika kapillärerna ger skilda resultat som kan ses i figur 16. 
Eftersom tesen om resonans- och trappingfrekvens har bra stöd i tidigare resultat 
kommer idén användas för detta testet. För att se om flödesspektrat ändrar sig med 
impedansen även i detta fall så gör flödesmätningar vid resonansfrekvensen och +- 
0.7Mhz. Eftersom tac006 har en skarp topp borde detta ge oss ett bra svar på om toppen 
flyttas med.
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Figur 16: Impedansspektran på systemet vid test av 5 kapillärer med olika produktionsserier. 



I figur 16 ser man att kapillär 1 har en skarp resonans och i figur 17 även att flödet ligger 
mycket högre på denna frekvens än omkringliggande. Ser man sedan till kapillär 4 är det 
mindre skarpt vid resonans. Även felmarginalen är större på mittfrekvensen med kapillär 
4 än med kapillär 1.

På de olika bilderna kan man se hur mittenfrekvensen alltid ger högre trapping än 
sidofrekvenserna. Detta ger ytterligare belägg för att trappingen följer med impedansen. 
En sak vi inte kan säga med säkerhet är om den absoluta toppen ligger på mittfrekvensen 
eller exakt vad toppfrekvensen är, detta p.g.a upplösningen på  experimentet. En sak vi 
däremot kan se är att när impedanstoppen går lågt i frekvens (3.9 Mhz) så kommer 
faktiskt inte flödet upp i maxhastighet på 195 μl min-1 innan den släpper. Även 
impedanspektrat är mindre skarpt. Detta kan tyda på att vi har ett frekvensområde som 
är optimalt för trapping även fast impedansen flyttar sig. Men detta kan också bero på 
den enskilda kapillären som används i detta försök. Vid detta experiment är systemets 
temperatur övervakad och är konstant. Då resonans- och trappingfrekvenstesen 
fortfarande verkar stämma tyder de på att temperaturen inte påverkar trappingen 
märkbart. Det ända den som insamlade datan visar påverkar trapping är den 
resonansfrekvens och impedanskurva som systemet har.
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Figur 17: Flödesspektra för tac006 vid test av 5 kapillärer med tre omkörningar per  
frekvens.



3.5 Areamätning

En parameter som hittills inte har undersökts är storleken på klustret. Ett stort kluster 
ger ju en stor kapacitet vilket är fördelaktigt om man vill öka undersökt mängd. 
Eftersom testsystemet tagit bilder på klustren så har areainformationen fångats och i och 
med detta blir det enkelt att analysera arean då det inte kräver något extra experiment. 
Mätningarna sker med ett matlabskript som kan läsa in bilderna, hitta klustret och 
beräkna arean. Arean beräknas bara på klustret som finns mitt över givaren och inte 
kluster som ligger utanför. Det leder till att klustrets uppmätta area inte alltid stämmer 
överens med den verkliga totalarean. Mätningen blir ett relativt mått och ger en 
uppfattning om vid vilka frekvenser som systemet har bäst kapacitet. Detta plottas sedan 
för att ge en översikt över de frekvenser och flöden som förekommer i ett experiment. 
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Figur 18: Plotten visar hur kapaciteten för tac006 var under givartestets  
flödeshastighetskörningen. Frekvensen är uppdelad i steg om 0.05 MHz med en början på  
3.8MHz upp till 4.2 MHz. Frekvenserna är sedan tilldelade en färgskala på 20 steg.  
Färgskalan representerar vilken flödeshastighet på respektive frekvens. Höjden på stapeln  
visar arean på klustret vid aktuell hastighet.



Figur 18 och 19 är gjorda genom att medelvärdesbilda insamlad data från de 6 
omkörningar som gjordes för respektive givare. Figur 18 visar tydligt att tac006 har 
högst kapacitet på 3.95MHz vilket visar att den frekvens med bästa trappingen är också 
den som har högst kapacitet. Det är bra eftersom man vill ta hänsyn till båda dessa 
parametrar när man optimerar systemet. Den visar också hur klustrets storlek ändras vid 
de olika hastigheterna. Upp till 150 μl min-1 ser man att klustret fortfarande växer 
vilket tyder på att man kan fånga partiklar i denna hastigheten. Detta är också en viktig 
parameter att veta då systemet måste klara av att fånga partiklar i hög hastighet inte bara 
hålla fast dem.

Även kapaciteten för tac005 undersöktes vilket visas i figur 19. I flödesspektrat av denna 
körningen såg man att 4.2, 4.4 och 4.5MHz hade bra trapping. Vad som ses i figuren 
visar att kapaciteten följer flödesspektrat relativt bra men här kan vi också se att vi har en 
optimal frekvens, 4.2 Mhz. Med optimal frekvens menas att både kapacitet och klarat 
flöde är som högst. Vid denna frekvens erhålls större kluster vid högsta flödeshastigheten 
om man jämför de andra ( ca 5000 μm2 mot ca 1000 μm2  och ca 1500 μm2 ).
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Figur 19: Plotten visar hur kapaciteten för tac005 var under givartestets  
flödeshastighetskörning. Frekvensen är uppdelad i steg om 0.1 Mhz med en början  
på 3.9MHz upp till 4.7 MHz. Frekvenserna är sedan tilldelade en färgskala på 20  
steg. Färgskalan representerar flödeshastighet på respektive frekvens. Höjden på  
stapeln visar arean på klustret.



För att lättare få en överblick på arean vid temperaturmätningen har alla nio plottats i 
samma figur. I figur 20 visas de olika areaberäkningarna i temperaturtesten. En sak som 
är tydlig i bilderna är att kapaciteten vid 10 grader är betydligt mindre än för de övriga 
temperaturerna. Staplarna är inte lika breda som de övriga vilket tyder på att de klarade 
lägre hastighet. Även höjden på staplarna är mindre. Denna minskning av kraft i 
systemet såg vi också i kapillärtestet. När resonansfrekvensen var 3.9 MHz var det sämre 
trapping, i detta fallet ligger resonansen på 3.905MHz. Detta kan vara tecken på att 
även om resonansen flyttar sig och att trappingen flyttar med, finns ett frekvensintervall 
som är mer lämpat till trapping. 

En sak vi kan se på nästan alla bilder är att stapel nr 5 har bättre kapacitet än de övriga. 
Frekvensen för denna är resonansfrekvensen plus 0.015Mhz (se tabell 2). Det man såg i 
fig. 18 och 19 var att kapaciteten följde flödesspektrat och även impedansspektrat. En 
stor skillnad mellan de figurerna och bilderna i figur 20 är frekvensupplösningen. I figur 
20 är upplösningen bättre, 0.015MHz per steg mot 0.05 och 0.1 MHz. Detta gör att 
man lättare ser om man hittat rätt frekvens. 
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Figur 20: Genomsnittlig klusterarea i mμ 2 vid temperaturkörningar. Figurerna är  
minskade för att ge en bättre överblick över alla temperaturer. De ska avläsas som fig.  
18 och 19. Frekvenserna som används avläses i tabell 2.



En anmärkningsvärd del av resultatet är att toppen ligger i stapel 5 i nästan alla bilder 
och inte i 4 som är den uppmätta resonansfrekvensen. Detta kan bero på att resonansen 
har flyttat sig mellan impedans och flödesmätningen eftersom dessa görs separat i detta 
test. Vad som visat sig under testerna är att resonansen kan förskjuts lite när systemet 
flyttas. För att vara helt säker på om detta är fallet eller om man har bättre kapacitet nära 
resonansen är svårt att uttala sig om, mer tester krävs för att säkerställa detta. Men vad 
som kan sägas är att figur 20 visar ytterligare indikation på att den optimala trappingen 
sker vid eller runt resonansfrekvensen då även kapaciteten följer detta mönster. 

1. [MHz] 2.  [MHz] 3. [MHz] 4.  [MHz] 5. [MHz] 6.  [MHz] 7.  [MHz]

10 °C 3,83 3.855 3.88 3.905 3.93 3.955 3.98

15 °C 3,852 3,877 3,902 3,927 3,952 3,977 4,002

20 °C 3,875 3,90 3,925 3,95 3,975 4,00 4,025

25 °C 3,897 3,922 3,947 3,972 3,997 4,022 4,047

30 °C 3,92 3,945 3,97 3,995 4,02 4,045 4,07

35 °C 3,93 3,955 3,98 4,005 4,030 4,055 4,08

40 °C 3,95 3,975 4,0 4,025 4,05 4,075 4,1

45 °C 3,965 3,99 4,015 4,04 4,065 4,09 4,115

50 °C 3,975 4,0 4,025 4,05 4,075 4,1 4,125
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Tabell 2: Denna tabell visar de olika frekvenserna som används i figur 20. 
Frekvenserna avläses från höger till vänster vid korresponderande temperatur.



3.6 OptiTrap

Med de resultat och slutsatser som gjorts i denna rapport har ett program för automatisk 
optimering av systemet utvecklats. Det fick namnet ”OptiTrap” efter sina arbetsuppgifter 
att optimera trapping. Programmet bygger på det faktum att man med hjälp av 
impedansen kan hitta en frekvens som ger bra trapping. För att klara detta sveper 
programmet frekvenser och mäter spänningen över givaren vid dessa När den lägsta 
spänningen har hittats gör den ett ytterligare svep där man ökar upplösningen runt 
denna punkt. Sedan väljer programmet frekvensen som ger lägst spänning. I figur 21 ser 
man startskärmen på programmet.

När OptiTrap testades på systemet såg man att resonansfrekvensen sjönk med 0.02 MHz 
från grundkonfigurationen om ett kluster var fångat. Detta användes för att göra en 
experimentell klusterindikator i programmet, som fungerar om klustret är tillräckligt 
stort. För en genomgång av programmet finns en manual i appendix.

Programmet fungerar bra och ger alltid en frekvens som går att använda till trapping. 
Detta underlättar både för personer erfarna av systemet och för oerfarna då ingen tid 
behöver läggas på att hitta en bra frekvens. 

33

Figur 21: Här visas startskärmen för OptiTrap



4. Slutsats

De två givarna som testas har mycket olika egenskaper. Tac006 ger stark trapping inom 
ett smalt frekvensområde medan tac005 ger svagare trapping över ett bredare 
frekvensområde. Det visar sig också att systemets resonansfrekvens och impedansspektra 
skiljer sig mycket från givarens resonansfrekvens. Detta tyder på att det är hela systemet 
som sätter resonansfrekvensen. Man kan även förmoda att flödeshastigheterna i 
framtiden kommer kunna vara mycket högre än de som tidigare används vilket pekar på 
en ljus framtid för detta system.

Temperaturtesterna på systemet visade att flödestoppen och kapaciteten ändrades med 
temperaturen. Detta gav möjligheten att undersöka sambandet mellan resonans och 
trapping. Det visade också att ett trappingsystem idealt borde vara temperaturreglerat 
med en konstant temperatur för att minska risken att systemet värms upp och 
resonansen flyttas. En sak som kräver mer undersökning är temperaturberoendet av 
systemet då de modeller och experiment som utfördes inte lyckades förklara detta.

Kapillären i systemet ändrar resonansfrekvensen tillräckligt mycket för att göra en 
statiskt konfiguration av systemet ohållbart. Då systemet är utvecklat för ett off-the-shelf 
sortiment av kapillärer måste ett frekvenssvep för att hitta resonansfrekvensen vara ett 
måste varje gång som kapillären byts ut. Men ingen av de kapillärerna som användes 
gjorde systemet oförmögen till trapping. Med tanke på att de var från helt olika serier 
och därför borde vara så skilda ifrån varandra som möjligt visar de potentialen i 
systemet.

Vad det gäller kapaciteten i systemet så följer den flödet. Vid den maximala trappingen 
hittas också maximal kapacitet. Detta kan vara svårt att hitta manuellt om systemet har 
flera område som har rimlig trapping. Men med hjälp av programmet OptiTrap går det 
snabbt och lätt. 

För att sammanfatta denna rapport måste sambandet mellan resonans- och trapping 
lyftas fram. När detta samband visade sig stämma öppnades möjligheten att enkelt testa 
en givare och utvärdera den. Om det bara är en sak som läsaren tar med sig från denna 
rapport är detta nog det viktigaste. 
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5. Utsikter och vidare arbete

Detta arbetet har visad att man på ett enkelt sätt kan hitta en bra trappingfrekvens med 
hjälp av impedansen. Detta ger stora möjligheter att skapa ett trappingsystem som går 
att sätta på ett chip. Även det faktum att man kan hitta kluster med denna metod ger 
stora möjligheter till en automatiserad process. Ett system med bättre noggrannhet än 
programmet OptiTrap kan hitta även mindre kluster utan optisk feedback. 

Givarna i dessa experiment försökte reproduceras men utan några större framgångar. 
Även om samma material och tillverkningsprocess följdes kunde inte givare med 
liknande trappingkraft eller impedansutseende skapas. Detta visar att man behöver större 
insikt i tillverkningsprocessen när givaren framställs och också hur man på bäst sätt 
tillverkar dem. Jag hoppas att få en möjlighet att arbeta vidare tillsammans med Björn 
Hammarström och vidareutveckla detta system. För med en ökad förståelse i 
tillverkningen och denna rapport skulle ett kraftfullt trappingsystem kunna tillverkas.
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7. Bilagor

Trappingtestprogram 

Användarguide

Koppla först in all hårdvara via GPIB till datorn. Koppla sedan upp enligt 
uppkopplingsschemat i figur 1 nedan. När detta är gjort se till att koppla in pumparna 
via Seriell (rs-232) till datorn och mellan varandra med kabeln. Efter detta kan 
enheterna sättas på. Se till att inga luftbubblor injiceras in i systemet vid uppkopplingen, 
då dessa kan störa mätningen.  
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Figur 1: Uppkopplingsschema till trappingtestprogram



Du programmet genom att starta upp labview och sedan öppna filerna. Du får då upp 
de grafiska gränssnittet. 

I den första tabben väljer du vart du vill spara de bilder som kommer tas och hur många 
iterationer som ska göras. Här kan man även se en approximation av den tid som 
experimentet tar. 

I nästa tab görs inställningarna för oscilloskopet. Här ska enhetens id ställas in under 
resource name. Sedan ska measurment type vara 4:RMS. 
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Figur 2: Startskärm

Figur 3: inställningar för spänningsmätning 



Tredje tabben visar inställningarna för pumpsystemet. Här väljs först den port som 
pumparna är inkopplade i. Sedan väljs de sprutor som används i uppställningen. 
Observera att p1 är den första pumpen i systemet och även den pump som står för 
sköljningen. Detta betyder att p2 är den pump som ska vara laddad med beads. Det kan 
även vara användbart att ha en stor spruta i p1 om hög upplösning i flödet är önskvärt. 
Här finns även en en approximation på hur mycket vätska som används.
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Figur 4: Inställningar för flöde 

Figur 5: Inställningar för frekvens



Tab fyra visar signalgeneratorns inställningar. Här ska enhetens id ställas in under 
”resource name”. Start- och stoppfrekvens kan ställas in, observera att det görs i Hz. 
Sedan väljs frekvensupplösningen genom antal steg, 5-9 steg brukar vara normalt.

Kända problem

När systemet byggdes så användes ett USB microskop till bilderna. En av de fel som 
systemet har är att den bara klarar ca 450 kort per omgång, sedan slutar kameran ta kort 
och man måste då starta om systemet. Detta har givit upphov till många omtagningar 
innan problemet hittades. Ett ytterligare problem är att man måste fylla på sprutorna 
efter ett tag. Detta kan introducera luft i systemet vilket gör att en omkörning måste 
göras. Beadblandning börjar även efter ett tag att sedimentera. Detta gör att den 
koncentration av beads som skickas ner till givaren kommer att minska ju längre 
körningen forgår. Man kan se detta på bilderna i långa körningar. Ett ytterligare problem 
som upptäcktes är att  den sista flödeshastigheten inte registreras på kort. Vid en körning 
tas kortet innan körningen görs vilket leder till att alla utom den sista blir tagna. 
Algoritmen borde ta n+1 bilder men tar bara n.
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OptiTrap

För att programmet ska fungera måste all hårdvara vara inkopplat till datorn. 
Programmet är utformat för att hitta den minsta impedansen på givaren och ställer 
sedan frekvensen till denna. När programmet har startats upp finns inställningar för 
oscilloskopet och för signalgeneratorn. Här finns även två grafer som visar den data som 
programmet gör sina bedömningar efter. I fliken oscilloskop väljer man först under 
rubriken ”VISA resource name” den adress som enheten har. Alla andra inställningar är 
redan gjorda. I fliken ”Signal” väljs sedan vilken frekvens man vill svepa över. Först 
ställer man in signalgeneratorns adress, efter det en start- och stopfrekvens. Observera att 
frekvensen anges i MHz. Har kan även spänningen ändras om så krävs. När allt detta är 
gjort trycker man på knappen ”Start OptiTrap”.

När den rekommenderade frekvensen är hittad ställer programmet själv in denna 
frekvens. En övrig funktion finns också att tillgå i detta program. Funktionen 
”ClusterCheck” används som ett kontrollsystem för att se om ett kluster har bildas. 
Detta är användbart om systemet inte är kopplat till någon optisk feedback. Funktionen 
används efter att systemet har hittat den rekommenderade frekvensen och partiklar körts 
genom systemet. Programmet är fortfarande under uppbyggnad och beroende på 
hårdvaran kan resultaten skilja sig åt.
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Figur 1: Start skärm



 

Kända problem

Inga hittade hittills.

42

Figur 2: Inställningar för signalsvep
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