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Rubidiový etalon frekvence  
 

První práce na principu rubidiového etalonu se objevily v roce 1960 

(Arditi a Carpanter), přesnost a krátkodobou stabilitu studoval v roce 1964 

Davidovits. 

Jednotlivé slupky atomu tvoří zároveň energetické hladiny. Pokud 

elektron z nějakého důvodu opustí energetickou hladinu svého základního stavu, 

nastanou dva případy. Přeskočení elektronu na vyšší energetickou hladinu 

(excitace) má za následek spotřebu energie, kterou musíme atomu dodat, naopak 

pokud elektron přejde na nižší energetickou hladinu energie se vyzáří. 

.počáteční konečnáE E h  , 

kde h  je Planckova konstanta 
   je frekvence emitovaného fotonu. 

Existuje několik mechanismů jimiž lze excitovat atom na energetickou hladinu 

nad jeho základním stavem. Byly vysvětleny v kapitole V - (Měření frekvence). 

V případě rubidia atom pohltí světelný foton, jehož energie je právě taková, aby 

mohla vzbudit atom na vyšší energetickou hladinu.  

 Zvláštností rubidiového (Rb 87) etalonu, který pracuje s frekvencí 

přechodu 6.834,682605 MHz je, že využívá opticko-elektronické indikace 

excitace atomů. Energetický diagram na obrázku 1 ukazuje tři hladiny, 

energetická hladina S odpovídá atomům v excitovaném stavu a přechod na tuto 

hladinu je již v optické oblasti.  
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 Princip vysvětlíme jednoduše podle obrázku 2. Proud fotonů (světla) 

dostaneme z plynové výbojky obsahující rubidium 87. Ve výbojce je vlivem 
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vysokofrekvenční energie o frekvenci 100 MHz produkované plasma, ve kterém 

jsou atomy rubidia v excitovaném stavu. V důsledku relaxace dochází 

k světelnému záření ve dvou sobě blízkých vlnových délkách λ1 a λ2. 

Předpokládejme, že v cestě světelného toku je filtr, v jehož spektru schází složka 

odpovídající frekvenci přechodu atomu z hladiny F2 na S a naopak. Fotony 

budou pohlcovány jedině atomy v energetické hladině F1 . Filtr je tvořen baňkou 

s bočními průzory naplněnou atomy a molekulami rubidia 85 zředěnými 

netečným plynem, aby nedocházelo k častým srážkám atomů. Světlo prochází 

tímto filtrem, který absorbuje jednu složku s vlnovou délkou λ1, odpovídající 

přechodu z energetické hladiny F1. Zbývající světelný tok prochází průzorem do 

další baňky obdobně naplněné, ale tentokrát rubidiem 87. Tato elektricky 

bezeztrátová absorpční baňka je umístěna ve vysokofrekvenčním dutinovém 

rezonátoru o vysoké jakosti Q, naladěném na frekvenci přechodu mezi 

hladinami F1 a F2 . Pokud je frekvence budícího  vysokofrekvenčního pole 

rezonátoru shodná s frekvencí přechodu mezi hladinami F1 a F2, to je 

6834,682605 MHz, dojde ke zmenšení světelného toku dopadajícího na fotonku. 

Tento signál je řídicím signálem pro dolaďování a stabilizaci  frekvence vf 

zdroje pro buzení dutinového rezonátoru.   
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 Děje v absorpční baňce rezonátoru probíhají tak, že v rozladěném stavu, 

pokud je budící frekvence jiná než 6834,682605 MHz, světelný paprsek fotonů  

o vlnové délce λ2 dopadá průzorem na atomy rubidia 87, kde dochází k absorpci 
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fotonů atomy spodní energetické hladiny F1 a k čerpání do optické hladiny. 

Cestou dochází k mnoha kolizím s ostatními atomy a molekulami a k návratu a 

rovnoměrnému obsazení obou energetických hladin se stejnou pravdě-

podobností. Vzhledem k tomu, že čerpání proběhlo na úkor obsazenosti základní 

energetické hladiny F1 a jen část atomů se tam vrátí, je tento stav indikován větší 

průhledností světla a tím i větší amplitudou signálu fotonky. Pokud je za těchto 

podmínek budící frekvence rovna frekvenci přechodu z energetické hladiny F2 

na F1, dojde k stimulovanému přechodu a tím i úbytku záření na vlnové délce λ2. 

Tento úbytek je indikován fotonkou. 

Rubidiový etalon není tak stabilní, ani tak přesný jako cesiový, je ale méně 

nákladný, kompaktnější a jednodušší.  
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