
Mot ökad tidsnoggrannhet i Sverige

Atomur baserade p̊a mikrov̊agor är i dag den teknik som används för tidsh̊allning.
Snart kan detta komma att förändras i och med optiska klockor. Dessa klockor har
bland annat potential att kunna förbättra satellitbaserade navigeringssystem som GPS
och har en s̊a hög noggrannhet att det öppnar upp nya möjligheter för forskning kring
gravitation.

En klocka är fundamental för tidsmätning. I sitt enklaste utförande är en klocka ett periodiskt
fenomen, kombinerat med en enhet som räknar varje g̊ang perioden upprepas fr̊an en given start-
punkt. Det första kallas ofta för resonator och det andra helt enkelt för räknare. Denna enkla
uppsättning kan dela in tid i mindre delar baserat p̊a periodtiden hos resonatorn. Genom att öka
dess frekvens s̊a kan tiden delas i mindre delar.

Det första atomuret som var noggrannare än andra klocktekniker byggdes 1955 vid National Physics
Laboratory i Storbritannien. Denna klocka var baserad p̊a mikrov̊agsstr̊alning fr̊an cesium. Den
nuvarande definitionen av sekunden baseras p̊a 9192631770 (ungefär 9,2 GHz) svängningar av den
här str̊alningen. Om man kunde resa tillbaka fem miljoner år, till tiden d̊a människan började
separeras fr̊an aporna, och starta en cesiumklocka s̊a skulle den endast visa en sekund fel idag.

De senaste 30 åren har flera stora tekniska framsteg skett som har lett till nya tekniker för att
ytterligare förbättra noggrannheten hos atomuren. De tv̊a viktigaste framg̊angarna kom med
laserkylning av atomer och den s̊a kallade frekvenskammen. Laserkylning har gjort det möjligt
att kyla atomer, i princip, till absoluta nollpunkten. Detta medför att atomerna knappt rör sig och
deras frekvens kan bestämmas ännu noggrannare. Frekvenskammen har öppnat upp för en helt ny
typ av optiska atomur. De nya optiska klockorna baseras p̊a atomernas optiska str̊alning istället för
mikrov̊agsstr̊alningen, och ”tickar” s̊aledes flera storleksordningar snabbare (typiskt kring 500 THz)
än dagens cesiumklockor. Skulle en optisk klocka startas samtidigt som big bang för 14 miljarder
år sedan skulle den inte ens visa en sekund fel idag.

Den optiska klocka som skall byggas vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer vara
baserad p̊a strontium. Det arbete som har dokumenterats i den här uppsaten rör utvärdering
av prestandan hos den del av laserkylningssystemet som kallas för ”Zeeman slower”. Denna del
fungerar som ett första steg i nedkylningen av atomerna innan tidsmätningen kan p̊a börjas. Projek-
tet innehöll även design och konstruktion av en prototypkrets för elektronisk styrning av Zeeman
slowern. Resultaten visade att utrustningen var väl anpassad för uppgiften och att styrkretsen
troligtvis inte kommer behövas för god prestanda.
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