
Att bygga ett röntgenmikroskop i världsklass 
 
MAX IV kommer bli världens första ultrabriljanta synkrotronljusring. Ringen använder 
magneter för att böja elektroners bana på ett helt nytt sätt och kommer därför producera 
röntgenljus i strålar som blir finare och mer fokuserade än vad någon annan anläggning i 
världen kan göra. Röntgenstrålarna leds ut i långa rör för att kunna användas till 
experiment. Ett av strålrören heter NanoMAX och det kommer att användas för att kunna 
ta bilder med upplösning i världsklass. Eftersom röntgenljus kan gå igenom material bättre 
än annat ljus kan man använda strålröret för att ta bilder, inte bara på ytan av ett prov, 
utan även på insidan. Man kan till exempel upptäcka om det finns spänningar i strukturen 
på atomnivå hos nanomaterial, använda informationen för att utveckla bättre 
tillverkningsprocesser, och i slutändan lära sig att göra bättre batterier, solceller, 
lysdioder, bildskärmar, datorer eller mobiltelefoner. Som en del i byggandet av NanoMAX 
har en prototyp av experimentstationen tagits fram. Det är den del där ljuset fokuseras 
och skannar provet innan det fångas upp av en detektor och skapar en bild. För att kunna 
styra prototypen har flera datorprogram skrivits, och därefter har prototypens stabilitet 
undersökts med bra resultat. 
 
Man kan kalla NanoMAX för ett röntgenmikroskop. Det ser dock inte riktigt ut som man är 
van vid att ett mikroskop ser ut, utan består av ett hundra meter långt rör som sticker ut 
från den stora MAX IV-ringen. I röret leds röntgenljuset från ringen igenom speglar, bländare 
och andra delar som ser till att det är en fin och fokuserad stråle som kommer ut. Strålen 
leds sedan in i en experimentstation som fokuserar den till en liten punkt, bara några tiotals 
nanometer stor, som skannas över provet innan ljuset fångas upp av en detektor på andra 
sidan. Storleken på punkten är storleken på pixlarna i bilden från detektorn, och den 
bestämmer upplösningen. För att få en så bra upplösning som möjligt räcker det inte med 
att man har en bra röntgenlins, den måste dessutom vara stabil så att fokuspunkten inte 
vibrerar över provet, skannandet måste ha precision och repeterbarhet, och 
experimentstationen måste ha plats för en bländare några millimeter från provet. 
 
Som ett led i jakten på världsrekord i upplösning har en prototyp för en experimentstation 
på NanoMAX tagits fram. Den består av en röntgenlins, bländare och en plats för ett prov. 
Dessa tre komponenter har placerats på en typ av motorer med nanometerprecision som 
kallas för piezomotorer. För att kunna montera dem har tre hållare designats och sedan 
tillverkats i MAX IV:s verkstad. Piezomotorerna styrs av datorprogram som skrivits speciellt 
för prototypen. 
 
För att testa att prototypen inte är byggd på ett sådant sätt att den blir instabil och i 
slutändan producera skakiga bilder när till exempel en lastbil kör förbi på motorvägen 
utanför, har en frekvensanalys genomförts. Den visar att alla delar av prototypen har 
resonansfrekvenser inom de accepterade värdena och därför har goda förutsättningar att 
hålla sig stabil i alla lägen. Nästa steg är att testa prototypen i den riktiga röntgenstrålen från 
ringen, så fort den är på plats, för att sedan kunna köra den under den stora invigningen 
framför gäster som till exempel kung Carl XVI Gustaf, och till sist använda utvärderingen av 
den som grund för den riktiga experimentstationen. 
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