
Att skicka stabila frekvenser med optiska fiber. 

I antiken användes solen till att hålla reda på tiden. Med solur kunde man dela upp dagen i 

timmar och med krukor som läckte kunde man hålla koll på tiden även när det var mörkt 

eller molnigt. Att veta tiden bätttre och bättre har drivit olika sorters framsteg i världen. Ett 

framsteg skedde vid upptäckartiden, då man upptäckte att en pendel har samma frekvens 

ända tills den stannar. Det gjorde att man kunde bygga pendelklockor. Ute på ett hav är det 

väldigt svårt att veta hur långt västerut eller österut man har rest. Genom att bygga 

mekaniska klocker på samma principer som pendelklockan kunde man lösa problemet. Om 

man åker 15 grader västerut (av en cirkels 360 grader) så befinner man sig i en tidszon där 

klockor går en timme fel. Med den informationen kan man beräkna hur långt man har rest.  

Dagens definition av tid upprätthålls av så kallade atomklockor. De har möjligjort GPS 

systemet som används dagligen av miljontals människor runt om i världen. Atomklockor med 

mikrovågor har sedan 1967 definierat sekunder, minuter och timmar. Hos nästa generation 

av atomklockor är frekvenserna så höga att de använder synligt ljus. Dessa optiska atomur är 

bättre och har kommit på senare år. Med bättre klockor vill man också ha bättre sätt att 

skicka tidssignalen. Den vanligaste metoden att jämföra klockor så exakt som möjligt är med 

sattelitlänk. Men rörelser i atmosfären gör att signalen störs.  

Genom att skicka signalerna genom optiska fiber kan de bli mindre brusiga. Optiska fiber 

används i telekommunikation och är en stor orsak till ett så snabbt internet som finns idag. 

De optiska fiberna leder laserljus väldigt bra eftersom de är flexibla och kan böjas utan att 

ljuset påverkas. I optiska fiber blir störningarna mindre än i atmosfären men när man ska 

skicka de bästa frekvenssignalerna man kan måste man forfarande tänka på störningarna 

och kompensera bort dem.  

Fokus i detta examensarbete har varit att bygga ett system som kan detektera och 

kompensera för de störningar som uppkommer i långa fiber. Principen går ut på man mäter 

hur stor störning det finns och genom att signalen passerar en modulator som ändrar 

rekvensen till det motsatta felet så kommer förändringen och störningen ta ut varandra på 

vägen. Med en sådan negativ återkoppling och metoder för att filterera signalen kan man 

överföra en väldigt exakt tid över långa sträckor.  
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