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Purpose 
Plan för examensarbete inom miniatyriserad optogalvanisk spektroskopi 

Scope 
Examensarbete 30 hp. 

Responsibility 
Anders Persson 

Description (Implementation) 
 
Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och planeras att pågå under HT 2015. Arbetet 
ska bedrivas på heltid vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.  
 
Handledare:    Anders Persson     
Ämnesgranskare:  Martin Berglund     
Övriga samarbetspartner: Greger Thornell      
     
Ångström rymdtekniskt centrum bedriver sedan några år tillbaka forskning på ett instrument 
tänkt för att leta efter liv på Mars. Principen bygger på att studera hur kolatomers 
isotopsammansättning fördelar sig i olika typer av prover. På jorden vet man att 
isotopsammansättningen hos kolatomer som genomgår en biologisk process förskjuts i 
förhållande till kol i mineral eller atmosfären. Om liv på Mars finns och liknar livet på jorden 
kan man alltså förvänta sig liknande isotopförskjutningar även där.  
 
Instrumentet bygger på innovativ teknik som utvecklats vid Uppsala universitet och utnyttjar 
att isotopsammansättningen i joniserade koldioxidmolekyler kan utläsas genom att belysa 
dem med laserljus och sedan se hur detta påverkar provgasens ledningsförmåga, något som 
kallas för optogalvanisk spektroskopi. Först måste dock gasen joniseras i ett plasma. Detta 
sker med hjälp av en så kallad mikroplasmakälla som utvecklas specifikt för instrumentet.  
 
Arbetet går i korthet ut på att undersöka egenskaperna hos denna mikroplasmakälla, som 
baserad på en så kallad stripline split-ring resonator (SSRR). Fokus ligger på att undersöka 
hur laserljus påverkar ledningsförmågan hos den laddade gasen i plasmakällan, särskilt vad 
gäller ljusets våglängd och modulationsfrekvens. Arbetet syftar till att designa och tillverka 
plasmakällor lämpliga för studien, bekanta sig med den befintliga experimentuppställningen 
för optoglavanisk spektroskopi, om nödvändigt ta fram ny mjukvara lämplig för projektet, 
samt att planera, genomföra och analysera en experimentserie för att utröna ovan nämnda 
parametrars inflytande på den optogalvaniska signalen. Om tid finns kan även andra 
parametrar som tryck, flöde och plasmaegenskaper komma att läggas till studien. 
 
1. Projektet inleds med en litteraturstudie av både miniatyriserade plasmakällor och 
optogalvanisk spektroskopi, särskilt med avseende på ovan uppställda problemformulering. 
(Beräknad tidsåtgång: 3 veckor) 
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2. I det experimentella arbetets första fas skall en mikroplasmakälla lämplig för uppgiften 
designas och konstrueras. En experimentplan för de efterföljande undersökningarna ska 
upprättas och ett styrsystem i LabView, Matlab eller dyl. ska skapas. (Beräknad tidsåtgång: 4 
vecka) 
 
3. Plasmakällan och styrsystemet ska sedan funktionstestas i vår befintliga uppställning för 
optogalvanisk spektroskopi. En första utvärdering av resultaten ska sedan genomföras för att 
undersöka behovet av att iterera plasmakällans design eller styrsystemets utförande. 
(Beräknad tidsåtgång: 2 vecka) 
 
4. Baserat på de första resultaten ska om nödvändigt experimentserien modifieras, och 
möjligheten att utöver laserljusets intensitet och modulationsfrekvens undersöka ytterligare 
parametrar ska undersökas. (Beräknad tidsåtgång: 1 vecka) 
 
5. Den största delen av arbetet ska sedan riktas mot att undersöka laserljusets inverkan på 
plasmat. Särskild vikt ska läggas vid hur laserljusets intensitet och modulationsfrekvens 
påverkar styrkan och stabiliteten hos den optogalvaniska signalen. Dessa egenskaper ska 
också helst utvärderas i olika förhållanden där främst variationer av tryck, gassamansättning 
och tillförd effekt till plasmakällan kan vara av intresse. Under arbetets gång ska resultaten 
kontinuerligt analyseras och sammanställas i förberedelse för rapportskrivningen. (Beräknad 
tidsåtgång: 6 veckor) 
 
6. Avslutningsvis ska arbetet sammanfattas i uppsatsform och om möjligt i en vetenskaplig 
artikel. Uppsatsen ska som vanligt författas enskilt medan arbetet med den vetenskapliga 
artikeln ska ske i sammarbete med övriga medarbetare i projektet. Utöver skriftlig och 
muntlig redovisning för examinatorn ska också en muntlig redovisning på Avdelningen för 
Mikrosystemtekniks månadsmöte genomföras. (Beräknad tidsåtgång: 4 veckor) 
 
OBS! 
Beskrivningen av arbetsuppgifter kommer vid behov att revideras under projektets gång. 
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