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Atomové etalony fontánové 
 

V současné době (od roku 1967) je jednotka času a tím i jednotka 

frekvence určena cesiovým (Cesium 133) etalonem. Jsou však realizovány i jiné 

typy atomových a molekulárních etalonů frekvence. Fyzikální princip čtenář 

najde například v knize A. Beisera: Úvod do moderní fyziky [1]. 

Kvantová teorie ve fyzice přiřadila atomům tři kvantová čísla, hlavní n, 

orbitální (vedlejší) l a magnetické ml. Elektron obíhající kolem jádra tvoří 

nepatrnou proudovou smyčku a tudíž má malé magnetické pole, které se jeví 

jako malý magnetický dipól. Ve vnějším magnetickém poli se tento magnetický 

dipól orientuje podle vnějšího pole. V magnetickém poli tedy energie určitého 

atomového stavu závisí na magnetickém kvantovém čísle ml . Jestliže umístíme 

atom do vnějšího magnetického pole (C-field), dochází při vyzařování ke 

štěpení energetických hladin na několik oddělených hladin, přičemž vzdálenost 

sousedních hladin závisí na stejnosměrném magnetickém poli. Toto štěpení se 

po holandském fyzikovi nazývá Zeemanův jev. Zjednodušeně můžeme 

konstatovat, že vnější elektromagnetické pole má vliv na chování a pohyb 

atomů. 

V metrologických laboratořích bylo doposud ověřeno několik způsobů 

využití vlastností atomů k etalonáži frekvence. V roce 1999 Národní institut pro 

standardy a technologie v USA představil nejpřesnější etalon času (frekvence) 

NIST F-1, který byl od roku1993 primárním normálem Spojených států. Jde o 

cesiové fontánové hodiny, jejichž přesnost je jedna sekunda za 3 miliony let. 

Stejná technologie byla použita i na rubidium a též na současnou kombinaci 

obou prvků. 

Jiný směr vývoje etalonů využívá optické – laserové technologie a 

kombinuje další prvky periodické tabulky. Příklady jsou v následující tabulce:  

   

Ion λ Přechod Nejistota Laboratoř

27Al+

199Hg+

88Sr+

171Yb+

40Ca+

115In+

171Yb+

282 nm

674 nm

435 nm

729 nm

236 nm

467 nm

266 nm 1S0-3P0,2

2S½-2D5/2

2S½-2D5/2

2S½-2D3/2

2S½-2D5/2

2S½-2F5/2

1S0-3P0

NIST

NPL

PTB

CRL

U.Erlangen

NPL

NIST

2.10-14
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Pokusíme se jednoduše zdůvodnit, proč se hledají jiné principy a technologie. 

V současné době je u nejlepších atomových hodin nejistota v určení času 

jen o málo větší než 0,1 ns  = 10
-10

s za 24 hodin. Relativní přesnost tak dosahuje 

hodnoty téměř 10
-15

. Jinak řečeno, za zhruba 15 miliónů let by se takové hodiny 

rozcházely nejvýše o jednu sekundu. Dosahovaná přesnost je závislá na tom, jak 

se u jednotlivých atomů liší energie (frekvence), které jsou potřebné k vybuzení 

elektronu z jednoho stavu do druhého. Jejich rozdíly jsou způsobeny dvěma 

fyzikálními jevy.  

První vzniká tím, že se každý atom náhodně pohybuje a u každého tak 

vzniká jiná velikost Dopplerova posuvu u jím pohlcovaného fotonu. Tepelný 

pohyb atomů je náhodný a rozdělení rychlostí závisí na teplotě plynu. Čím je 

vyšší teplota, tím jsou vyšší i rychlosti pohybu atomů. Atomy tak zůstávají 

v prostoru rezonátoru velmi krátce a oscilátor, který budí rezonátor, má 

frekvenci potřebnou k excitaci atomů nestabilní („rozmazanou“) obdoba jitteru -

fázového šumu. Maximální počet vybuzených atomů dopadajících do detektoru 

nebude pro jednu frekvenci, ale pro určité rozpětí frekvencí, které tak určuje i 

časovou nepřesnost hodin. Omezení tohoto jevu lze silně ovlivnit snížením 

teploty pracovního plynu uvnitř rezonátoru.  

Druhý jev je kvantové povahy. Některé veličiny nelze určovat 

s libovolnou přesností současně. Takovými veličinami jsou také energie a čas. 

Excitovaný stav, do kterého se atom dostane, není stabilní. Elektron přechází po 

nějaké době do stavu s nižší energií za současného vyzáření fotonu s energií, 

která se jeho přechodem uvolnila. Pravděpodobnost toho přechodu je přesně 

dána. I když u jednotlivého atomu nelze říci, kdy u něj k přechodu dojde, u 

velkého souboru těchto atomů můžeme přesně říci, za jak dlouho přejde 

polovina z původního počtu vybuzených atomů do stavu s nižší energií.  Tato 

doba se označuje jako poločas vybíjení daného stavu. Čím menší je poločas 

vybíjení, tím méně přesně je definována energie vybuzeného stavu.  Součin 

poločasu a neurčitosti energie je úměrný Planckově konstantě. 

 Popisovaná zákonitost se označuje jako Heisenbergův princip neurčitosti 

[1]. I tento jev vede k „ rozmazání“ hodnoty frekvence oscilátoru, která dokáže 

vybudit atomy. Doba života vybuzeného stavu a „rozmazání“ velikosti jeho 

energie jsou však pro definovaný přechod daného druhu atomu přesně určeny a 

nelze je změnit.  Proto se hledají možnosti používat jiný přechod, případně i 

jiné druhy atomů. A to takové, u kterých má vybuzený stav delší poločas 

vybíjení a tím i menší neurčitost v energii. Proto se v současnosti hledají 

nejvhodnější přechody v různých atomech. Typická rychlost atomů ve svazku je 

100 m/s a při separační oblasti v rezonátoru 1m je čas pro interakci atomů 

s polem jen asi 10 ns. 

 Aplikací nových technologií na principu laserů a elektromagnetického 

pole se svazek atomů zachytí do „pasti“ a podchladí na hodnotu několik μK nad 

absolutní nulou. To má za následek,  že v pasti vznikne shluk atomů (například 
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10 milionů) o průměru několik mm a rychlost pohybu atomů klesne na 1 cm/s.  

Vypracovávají se metody co největšího ochlazení souboru použitých atomů a co 

nejpomalejšího pohybu atomů v rezonátoru. Díky tomu by se mělo v nejbližší 

době dosáhnout až extrémních přesností a stálostí. 
 

Chlazení 

Technika chlazení využívá impulsů fotonů v laserovém paprsku ke 

zpomalení pohybu atomů. Vlnová délka laseru je naladěna mírně pod frekvenci 

rezonančního přechodu atomů nebo iontů. Pohyb atomů může být souhlasný, 

nebo protichůdný s pohybem fotonů z laseru. V důsledku toho vlivem 

Dopplerova posunutí atom absorbuje fotony, pokud se pohybuje proti proudu 

fotonů, to je v opačném směru než je pohyb fotonů. Jelikož je pohyb atomů 

chaotický, teda i v jiném směru než je směr fotonů, jeden laser pro chlazení 

nestačí. Každý atomem absorbovaný foton snižuje jeho rychlost a při 

mnohanásobné četnosti této události atom nebo molekula rychle ztrácí teplotu až 

na hodnotu několika milikelvinů. Výkon každého laseru je několik mW/cm
2
 a 

průměr světelného paprsku 1 až 2 cm. 

 

Atomové - iontové pasti  

 nebo rubidia nelze technicky ani energeticky provést s velkým objemem 

plynu. Proto se vytváří Předchozí proces chlazení atomů cesia trojrozměrné 

pasti, ve kterých dochází vlivem elektrického a magnetického pole, nebo časově 

proměnného (střídavého) elektrického pole ke shlukování atomů nebo molekul 

do prostorových útvarů o průměru asi 1 mm. Součástí iontových pastí je 

laserové chlazení. Magnetické obvody pastí, schematicky naznačené na obrázku 

1a,b nedovolují vhodné umístěni laserů a jejich přesné nastavení v  prostoru 

pasti.  
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Obr.1. Magnetické iontové pasti 

 

Velký objem magnetů znemožňuje přístup optických systémů a iontů do 

středu pasti, kde je nulové magnetické pole. Řešení na obrázku 2 má otevřenou 

strukturu a výrazně zlepšuje manipulaci i přístup. Past je napájena 

stejnosměrným proudem a střídavým proudem o frekvenci kolem 15MHz. 
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Helmholcovy cívky

Magnetické pole

 
Obr.2. Elektromagnetická iontová past 

 

Fontánový etalon 

 

 Jedním z hlavních důvodů vývoje etalonu byla snaha o prodloužení doby 

interakce atomů v Ramseyově rezonátoru a omezení teplotních fluktuací. První 

experimenty provedl Zacharias v roce 1950[2], později po roce 1982 byl Hallem 

použit chladicí systém [3]. První fontánový etalon byl pro metrologické účely 

použit ve Francii [4]. V roce 1990 byl uveden do provozu fontánový etalon 

NIST-F1 v Národním institutu pro standardy a technologie (NIST) v Boulderu -

USA [5].   

 Obrázek 3 znázorňuje zjednodušený princip vakuového systému 

fontánového etalonu času (frekvence). Děj – cyklus v systému probíhá v pěti 

etapách a trvá asi jednu sekundu: 

 

1. Atomy jsou ochlazeny, zachyceny do shluků a vyslány směrem 

nahoru. 

2. Atomy prochází průzory dutinového rezonátoru do prostoru 

fontány. 

3. Po ztrátě rychlosti se vracejí stejnou cestou zpět přes rezonátor. 

4. Dochází podruhé k interakci s vf  polem v rezonátoru. 

5. V oblasti detekce se zjistí kvantový stav vracejících se atomů. 

  

  Šest laserových paprsků kříží střed přípravné zóny, kde se produkuje 

studený atomový shluk („mrak“). Nad tím následuje detekční zóna, která je 

prozářena laserovými paprsky pro detekci fluorescence padajícího mraku atomů. 

Mikrovlnná interakce se koná uvnitř mikrovlnného rezonátoru za přítomnosti 

přesně definovaného magnetického pole (C-field). 
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Zásobník cesia, které je na pokojové teplotě, musí být od chladící komory 

oddělen ventilem. Čtveřice chladících laserů je orientována v horizontální rovině 

a další dvojice ve směru vertikálním. Průměr těchto dvou laserů je menší, jen asi 

10 mm, kvůli omezení průzorů v rezonátoru. Chlazení probíhá ve dvou etapách. 

V první etapě jsou v činnosti všechny lasery. Po dosažení teploty několik µK 

jsou horizontální lasery vypnuty a vertikální lasery se zúčastňují dalšího 

chlazení. Při pohybu atomového mraku směrem do prostoru rezonátorů jsou 

všechny lasery vypnuty. Připomeňme, že v Ramseyově rezonátoru se využívá 

energetické hladiny F3, mf = 0 a F4, mf = 0. V separačním rezonátoru dochází 

vlivem vysokofrekvenčního pole k separaci hladin a vlivem vertikálního laseru, 

naladěného na vlnovou délku hladiny F4, mf=0, jsou zbývající atomy hladiny 

F4, mf=0 odstraněny. Ramseyovým rezonátorem prochází svazek atomů 

dvakrát, jednou při cestě nahoru a podruhé volným pádem při cestě dolů. 

V obou případech se atomy setkávají s vysokofrekvenčním polem o kmitočtu 

9,192 631 770 GHz, což je frekvence přechodu z hladiny F4, mf=0 do hladiny 

F3, mf=0. V rezonátoru dochází k excitaci atomů z hladiny F3, mf=0 na hladinu 

F4, mf=0 a tyto atomy padají do oblasti detektoru, kde se nachází jak excitované 

atomy F4, tak i atomy z původní hladiny F3. Obě tyto hladiny jsou detekovány 

odděleně. K tomu slouží trojice laserů v oblasti detekce (na obr.3 je kvůli 

jednoduchosti nakreslen jen jeden). První laserový paprsek separuje atomy 

v hladině F4 a signál fotodetektoru je úměrný počtu atomů v této hladině N4. 

Následně druhý laser tyto atomy eliminuje, třetím laserem jsou aktivovány 

zbývající atomy hladiny F3. Signál fotodetektoru odpovídá počtu těchto atomů 

N3. Chybový signál, kterým je dolaďován VCO je úměrný podílu: 

    N=N4/(N3+N4)  

VCO-napětím řízený oscilátor je krystalový nebo kryogenní safírový oscilátor, 

který přes vysokofrekvenční syntezátor nastavuje (udržuje) přesný kmitočet 

v Ramseyově rezonátoru.  
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