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Abstrakt
Tato práce se zabývá analýzou mikropohybu zachyceného jednomocného iontu váp-
níku v lineární Paulově iontové pasti a vlivem zbytkového mikropohybu na systema-
tické posuvy frekvence hodinového přechodu vápníkového iontu. Pomocí teoretického
popisu jsou obecně ukázány základní vlastnosti pohybu zachyceného iontu uvnitř li-
neární Paulovy iontové pasti. Zejména je kladen důraz na mikropohybovou složku cel-
kového pohybu. Na základě výsledků numerického výpočtu elektrických polí uvnitř
pasti je představen model popisující mikropohyb v axiálním směru pasti. Tento mo-
del je experimentálně porovnán s realitou. Dále je představena foton-korelační metoda
detekce mikropohybu, která je následně využita k minimalizaci a odhadu míry zbyt-
kového mikropohybu ve všech prostorových osách. Na základě dosažitelné míry zbyt-
kového mikropohybu jsou odhadnuty systematické frekvenční posuvy způsobené tímto
mikropohybem. Ukazuje se, že jsme schopni dosáhnout nejistot relativních frekvenč-
ních posuvů souvisejících s mikropohybem pod úroveň 10−20. Očekáváme, že nejistota
celkového systematického frekvenčního posuvu v důsledku pohybu iontu je v našem
případě limitována tepelným pohybem.

Summary
This thesis deals with the analysis of micromotion of a single charged calcium ion
trapped inside the linear Paul’s ion trap and the influence of residual micromotion on
the systematic frequency shifts of the clock transition of calcium ion. The fundamental
properties of the motion of an ion confined within linear Paul’s ion trap are shown
in general using a theoretical description. The micromotion component of the overall
motion is especially emphasized. A model expressing micromotion in the axial direction
of the trap is introduced on the basis of the results of the numerical calculation of
electric fields inside the trap. The model is compared to the reality experimentally.
Then, the photon-correlation method of detection of micromotion is introduced and
subsequently used to minimize and to estimate a measure of residual micromotion in
all spacial directions. According to the achievable measure of residual micromotion,
the systematic frequency shifts caused by this micromotion are estimated. It can be
seen that we are able to reach uncertainties of the relative frequency shifts due to
micromotion below 10−20. We expect that uncertainty of total motional systematic
frequency shift is in our case limited by thermal motion.

Klíčová slova
pohybové systematické frekvenční posuvy, kvadrupólový přechod iontu vápníku, mi-
kropohyb, minimalizace mikropohybu, detekce mikropohybu, foton-korelační metoda,
lineární Paulova iontová past

Keywords
motional systematic frequency shifts, quadrupole transition of calcium ion, micromo-
tion, minimization of micromotion, detection of micromotion, photon-correlation me-
thod, linear Paul ion trap
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Úvod

“ Čas má plné kapsy překvapení. ”
Jan Werich

Měření času provází lidstvo značnou částí jeho historie. Díky pohybu Země a Měsíce
si již pravěcí lidé byli schopni všimnout pravidelností na obloze. Můžeme se domnívat,
že tvorba kalendáře se stala užitečnou pro přežití, neboť umožňovala předpovídat ná-
stup různých ročních období a jiné pravidelnosti. Již obyvatelé starověkých civilizací
zavedli časovou stupnici, kterou používáme i dnes [1]. Od této doby potřeba lidí stále
zpřesňovat odměřování času dodnes neustala. S příchodem moderní doby, éry astrono-
mie a mořeplaveb, vzrostl význam přesného měření času. Díky technologickému vývoji
lidé sestrojili mechanické hodiny překvapujících přesností [2, s. 37].

Teprve však v minulém století přišel průlomový vynález atomových hodin, který
posunul měření času na úchvatnou úroveň přesnosti. První Cesiové hodiny vznikly díky
Louisi Essenovi a Jacku Perrymu v National Physical Laboratory (NPL) v Londýně roku
1955 [3]. Redefinice sekundy na sebe nenechala dlouho čekat a od roku 1967 máme SI
jednotku času definovanou pomocí energetických hladin atomu Cesia. Až tato definice
poprvé v historii oprošťuje měření času od pohybu Země.

Vynález atomových hodin společně s vynálezem laseru v 60. letech minulého století
odstartoval další technologický vývoj v oblasti měření času, který pokračuje až dodnes.
Ukazuje se, že hodiny založené na přechodech v oblasti optických frekvencí (tzv. optické
hodiny) vykazují ještě lepší výsledky než atomové hodiny založené na mikrovlnném
přechodu atomu Cesia. Zdá se, že tento fakt povede v blízké budoucnosti k další (možná
již poslední) redefinici sekundy [4].

Technologický vývoj jde v ruku v ruce s vývojem přesnosti našich měření. Ana-
logii můžeme najít v mechanických hodinách, které v minulosti pomáhaly navigovat
mořeplavce při jejich slavných objevných cestách, a atomových hodinách, které dnes
umožňují navigaci značné části populace – GPS. Měření času se stále vyšší přesností
však nemusí nutně znamenat pouze technologický vývoj, ale i postupné otvírání nového
okna při pohledu na přírodu. Stejně jako když Galileo Galilei stavěl svůj první teleskop,
aby mohl detailněji prohlédnout tajemství oblohy – můžeme se nechat překvapit, co
se skrývá na tak malých časových škálách, které bychom díky dnešnímu vývoji mohli
v budoucnu sledovat.
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V rámci Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně (ÚPT)
je kladen důraz na přesnou frekvenční stabilizaci laserů a přenos takto stabilizované
frekvence k metrologickým aplikacím. Pro takovouto stabilizaci je třeba použít přesné
frekvenční reference. V ÚPT je k tomuto účelu k dispozici např. vodíkový maser. Jak je
naznačeno výše, frekvenční standard založený na optických hodinách je schopný poskyt-
nout referenci, která by výrazně zlepšila dlouhodobou přesnost a stabilitu frekvenční
reference i v rámci ÚPT.

Jako velmi důležitý požadavek na standard frekvence vystupuje jeho izolovanost
od okolí. Vnější vlivy způsobují systematické posuvy rezonanční frekvence energetic-
kého přechodu, což vede ke zvýšení nejistoty referenční frekvence [5]. Systematické
frekvenční posuvy je třeba velmi dobře charakterizovat a případně úplně eliminovat.
Jedním z těchto vlivů je pohyb iontu, jehož energetický přechod využíváme jako refe-
renční. V této práci se zabýváme zejména vlivem tzv. mikropohybu, což je buzená část
pohybu iontu elektrickým polem uvnitř elektrické pasti, a jeho minimalizací.

Tato práce tématicky navazuje na bakalářskou práci [6], ze které jsou převzaty ně-
které výsledky. Text práce je rozdělen do tří částí. Těmto částem odpovídají jednotlivé
kapitoly. V první kapitole je popsáno elektrické pole Paulovy lineární iontové pasti,
která je využívána k zachycení iontu (příp. více iontů) v laboratoři ÚPT. Dále je zde
uveden popis pohybu nabité částice v tomto poli a jsou diskutovány jeho podstatné
vlastnosti. Výsledky první kapitoly jsou poté využity v dalších částech práce.

Druhá kapitola pojednává o principech a realizaci měření mikropohybové složky
pohybu zachyceného iontu. Je zde představena metoda detekce mikropohybu, kvan-
tifikace detekovaného mikropohybu a jsou zde uvedeny výsledky měření provedených
v laboratoři v ÚPT.

Poslední část práce obsahuje využití měření ze druhé části k odhadu systematických
frekvenčních posuvů souvisejících s mikropohybovou složkou pohybu iontu. Také je zde
představen možný odhad celkového vlivu pohybu iontu na systematický posuv. Tato
část obsahuje celkové zhodnocení vlivu mikropohybu na systematický posuv frekvence
referenčního přechodu a diskusi jeho minimalizace.

2



1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

1. Elektrické pole a pohyb iontu v
Paulově lineární pasti

Paulova lineární iontová past představuje jeden z mnoha typů iontových pastí. K za-
chycení nabité částice využívá kmitajícího kvadrupólového elektrického pole na radi-
ofrekvenčních (RF) frekvencích. Tato myšlenka by nám mohla připomenout princip
funkce kvadrupólového hmotnostního analyzátoru, z čehož opravdu Wolfgang Paul při
návrhu tohoto typu iontové pasti vycházel [7]. Kmitající kvadrupólové pole však za-
chycuje částici pouze v rovině, do uspořádání pasti je tedy třeba „přidat“ statické
elektrické pole zachycující částici kolmo na zmíněnou rovinu. Toto pole tvoří tzv. axi-
ální elektrody, které jsou drženy na statickém potenciálu. Elektrody generující kmitající
kvadrupólové pole nazýváme radiální. Příklad geometrie elektrod Paulovy lineární pasti
je možno vidět na obr. 1.1.

radiální elektrody

axiální elektrody

x

y

z

Obrázek 1.1: Typická geometrie Paulovi lineární pasti.

Výhoda lineární pasti je, že dovoluje zachycení vyššího počtu iontů v blízkosti osy
pasti, čehož lze využít ke tvorbě tzv. lineárního Coulombova krystalu [8]. Využití li-
neárního Coulombova krystalu je výhodné z hlediska optických hodin díky lepšímu
poměru signál/šum [9]. Tuto skutečnost bychom mohli přiblížit udáním vztahu pro
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1.1. Kvadrupólové přiblížení potenciálu

fundamentální1 limit stability atomových hodin [10]

𝜎𝑦(𝜏) ≈ 1√
𝑁

Δ𝜈

𝜈

√︃
𝑡m

𝜏
, (1.1)

kde 𝑁 vyjadřuje počet atomů (nebo také iontů), poměr Δ𝜈/𝜈 určuje faktor kvality
hodinového přechodu2, 𝑡m je čas potřebný k jednomu měření a 𝜏 je doba průměrování.
Zde vidíme, že vyšší počet používaných atomů umožňuje dosáhnout požadovaných
hodnot stability rychleji, což dělá Coulombovské krystaly atraktivní pro další výzkum.

1.1 Kvadrupólové přiblížení potenciálu
Typ geometrie elektrod, kterou vidíme na obr. 1.1, umožňuje vytvořit v blízkosti
středu pasti přibližně kvadrupólový elektrický potenciál. V tomto bodě bychom měli
podotknout, že ekvipotenciály kvadrupólového pole mají hyperbolický tvar. Elektrody
tvořící tento potenciál by tedy ideálně měly mít tento tvar (jako na obr. 1.1) a při-
tom by měly vyplňovat celý prostor. U reálných pastí dostačuje nahradit hyperbolický
tvar válcovitým, přičemž v dostatečně velkém okolí středu pasti převažuje kvadrupó-
lová složka potenciálu. Odchylky od popsaného ideálního tvaru mají vliv na pohyb
iontu, zejména jde o vybuzení tzv. axiálního mikropohybu, který je popsán následně
v podkapitole 1.3.

Označme vzdálenosti radiálních a axiálních elektrod postupně 2𝑟0 a 2𝑧0, viz obr. 1.2.
Dále pak definujme hodnotu potenciálu na obou axiálních elektrodách 𝑈dc. Pro zachy-
cení nabité částice můžeme nyní definovat potenciály na radiálních elektrodách tak, že
jeden pár elektrod je uzemněný, zatímco druhý pár kmitá harmonicky jako 𝑉rf cos(Ω𝑡).
Tuto konfiguraci buzení radiálních elektrod budeme nazývat asymetrické buzení. Další
možností je tzv. symetrické buzení, kde jsou buzeny oba páry radiálních elektrod tak,
že jsou navzájem v protifázi. V tomto případě označme potenciály na párech radiálních
elektrod 1

2𝑉rf cos(Ω𝑡) a −1
2𝑉rf cos(Ω𝑡), opět viz obr. 1.2. Toto označení nám umožní vyjá-

dřit kvadrupólovou složku potenciálu ve stejném tvaru pro oba typy buzení. V případě
symetrického uspořádání se potenciál liší pouze o hodnotu nezávislou na poloze. Z toho
tedy plyne, že k dosažení stejného elektrického pole je třeba budit asymetrické uspo-
řádání s dvojnásobnou amplitudou než uspořádání symetrické. V tomto bodě by bylo
dobré zdůraznit, že symbol 𝑉rf označuje ve všech vztazích amplitudu asymetrického
buzení.

Vzhledem k definovanému označení má potenciál v blízkosti středu pasti tvar [11]

Φ(𝑡,r) = 𝑉rf cos(Ω𝑡)
(︃

𝑦2 − 𝑥2

2𝑟2
0

)︃
+ 𝜅𝑈dc

(︃
2𝑧2 − 𝑥2 − 𝑦2

2𝑧2
0

)︃
, (1.2)

kde Ω odpovídá frekvenci buzení pasti, 𝜅 hraje roli geometrického faktoru, který zohled-
ňuje fakt, že geometrie elektrod nemusí mít ideální hyperbolický tvar. Střed souřadné
soustavy odpovídá geometrickému středu pasti.

1Fundamentální limit ve smyslu limitu daného fyzikálně, tzn. bez technického šumu.
2Přechod mezi energetickými hladinami atomu, který je využíván jako standard frekvence.
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

Obrázek 1.2: Označení rozměrů pasti a definice potenciálů na jednotlivých elektrodách.
Potenciály pro asymetrickou a symetrickou konfiguraci buzení pasti jsou označeny postupně
červeně a modře. Jde pouze o schématické zobrazení lineární Paulovy pasti.

Vzhledem k tomu, že se diplomová práce zabývá lineární pastí, která je umístěna
v jedné z laboratoří ÚPT, uvedeme pro představu hodnoty konstant v rovnici (1.2)
pro tuto past. Hodnota budící frekvence pro asymetrické buzení je přibližně 2𝜋 ×
30 MHz, pro různé nastavení rezonančního obvodu se může tato frekvence mírně lišit.
Hodnoty geometrických faktorů byly zjištěny v rámci předchozí práce [6] – platí, že 𝑟0 =
0,6167(5) mm, 𝑧0 = 2,25 mm a 𝜅 = 0,0597(2). Geometrie pasti v ÚPT je zobrazena
na obr. 1.3.

1.2 Pohyb zachyceného iontu ve kvadrupólovém poli

V této podkapitole rozebereme pohyb nabité částice v elektrickém poli, které je dáno
potenciálem (1.2). Vyjdeme z pohybové rovnice pro kladně nabitý iont nábojem 𝑒

o hmotnosti 𝑚. Abychom mohli psát pohybovou rovnici v kompaktním tvaru, zavedeme
následující označení [12]

𝑎𝑥 = 𝑎𝑦 = −1
2𝑎𝑧 = −4𝑒𝜅𝑈dc

𝑚𝑧2
0Ω2 , (1.3)

𝑞𝑥 = −𝑞𝑦 = 2𝑒𝑉rf

𝑚𝑟2
0Ω2 , (1.4)

𝑞𝑧 = 0 (1.5)

𝜉 = Ω𝑡

2 (1.6)
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1.2. Pohyb zachyceného iontu ve kvadrupólovém poli

Obrázek 1.3: Model geometrie lineární Paulovy pasti použité v ÚPT. Vztah (1.2) pro
potenciál platí pouze v blízkosti středu pasti, přičemž musíme použít výše uvedené hodnoty
𝑟0, 𝑧0 a 𝜅.

Po dosazení potenciálu (1.2) a zavedení výše uvedených substitucí (1.3) až (1.6) má
klasická pohybová rovnice ve všech osách totožný tvar

d2𝑢

d𝜉2 + [𝑎𝑢 − 2𝑞𝑢 cos(2𝜉)]𝑢(𝜉) = 0, (1.7)

kde 𝑢 = 𝑥,𝑦,𝑧 představuje jednotlivé prostorové osy; parametry 𝑎𝑢, 𝑞𝑢 závisí na vlastnos-
tech pasti a iontu a 𝜉 je bezrozměrný parametr, který představuje čas – viz definice (1.3)
až (1.6). Rovnice (1.7) má tvar tzv. Mathieuovy rovnice.

Pohybová rovnice může mít obecně stabilní i nestabilní řešení. Pro účely zachytávání
iontu nás však budou zajímat pouze stabilní řešení. Bylo ukázáno, že pokud platí, že
𝑞𝑢 < 0,4 a 𝑎𝑢 ≪ 𝑞𝑢, můžeme zapsat přibližné stabilní řešení pohybové rovnice (1.7) ve
tvaru [8, s. 39]

𝑢(𝑡) = 𝑢0 cos(𝜔𝑢𝑡 + 𝜙)
(︂

1 + 𝑞𝑢

2 cos(Ω𝑡)
)︂

, (1.8)

kde 𝑢0 a 𝜙 jsou dány počátečními podmínkami. Řešení v tomto tvaru je součtem dvou
pohybů, tzv. sekulárního pohybu a mikropohybu, což je možno vidět na obr. 1.4. Dále
tyto pohyby rozebereme zvlášť.

1.2.1 Sekulární pohyb

Sekulární pohyb je v řešení pohybové rovnice (1.8) dán členem 𝑢0 cos(𝜔𝑢𝑡 + 𝜙), při-
čemž 𝜔𝑢 je tzv. sekulární frekvence a souvisí s parametry 𝑎𝑢, 𝑞𝑢 následovně [12]

𝜔𝑢 = 1
2Ω
√︃

𝑎𝑢 + 𝑞2
𝑢

2 . (1.9)
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

Obrázek 1.4: Příklad stabilního řešení pohybové rovnice (1.7) pro částici pohybující se
v kvadrupólovém poli Paulovy iontové pasti. Jedná se o vykreslení rovnice (1.8). Lze vidět,
že se pohyb skládá ze sekulárního pohybu a mikropohybu.

Dosadíme-li vztahy (1.3) až (1.5) do vztahu pro sekulární frekvence (1.9), dostaneme
v jednotlivých osách vyjádření

𝜔𝑥 = 𝜔𝑦 = 1
2

⎯⎸⎸⎷2
(︃

𝑒

𝑚𝑟2
0Ω

)︃2

𝑉 2
rf − 4𝑒

𝑚𝑧2
0
𝜅𝑈dc, (1.10)

𝜔𝑧 =
√︃

2𝑒

𝑚𝑧2
0
𝜅𝑈dc. (1.11)

Ze vztahu (1.10) lze vyjádřit podmínku zachycení částice v rovinně 𝑥𝑦. Tato podmínka
vyjadřuje omezení napětí na elektrodách pasti jako

𝑈dc <
𝑒𝑧2

0
2𝑚𝑟4

0𝜅Ω2 𝑉 2
rf . (1.12)

Pro past v ÚPT, kde zachytáváme jednomocné ionty vápníku, tedy platí, že 𝑚 =
6,642 16 × 10−26 kg a 𝑒 = 1,602 176 62 × 10−19 C, dostáváme podmínku zachycení iontu
ve tvaru

𝑈dc < 7,07(3) × 1014 C kg−1 m−2 × 𝑉 2
rf

Ω2 . (1.13)

Například pro 𝑉rf = 300 V a Ω = 2𝜋 × 30 MHz dostaneme horní mez pro napětí na
axiálních elektrodách 𝑈dc < 1791 V. Běžné hodnoty sekulárních frekvencí jsou řádově
jednotky MHz.
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1.2. Pohyb zachyceného iontu ve kvadrupólovém poli

1.2.2 Mikropohyb

Nejprve se v rovnici (1.8) zabývejme členem 1
2𝑢0𝑞𝑢 cos(𝜔𝑢𝑡+𝜙) cos(Ω𝑡), který odpovídá

mikropohybu. V praxi většinou platí, že Ω ≫ 𝜔𝑢. V řešení (1.8) je tedy mikropohyb
rychlá buzená oscilace s frekvencí Ω, která je amplitudově modulovaná sekulárním po-
hybem, což vidíme na obr. 1.4. Obecně platí přibližný vztah mezi amplitudou rychlosti
mikropohybu vMM a amplitudou oscilující části elektrického pole Erf

vMM ≈ 𝑒

𝑚ΩErf . (1.14)

Z hlediska metrologie frekvencí jakýkoli pohyb iontu způsobuje Dopplerovský posuv
rezonanční frekvence, a je tedy nežádoucí [13]. Dopplerovskému frekvenčnímu posuvu
je věnována podkapitola 3.1. Velkou nevýhodou mikropohybu je, že jde o buzený, tedy
vynucený pohyb. Je dán fundamentálním principem funkce RF pasti. Právě analyzo-
vaný typ mikropohybu nazýváme vlastní mikropohyb (IMM)3. Typická vlastnost IMM
je, že jeho amplituda je přímo svázána se sekulárním pohybem. V důsledku sekulárního
pohybu se iont dostává do míst, kde na něj působí oscilující RF pole. Z principu ni-
kdy nenastane situace, že by sekulární pohyb vymizel a tedy nikdy nevymizí ani IMM.
Díky technice laserového chlazení však můžeme sekulární pohyb a tedy i IMM výrazně
redukovat [14].

V reálné situaci může být iont v pasti vystaven působení okolního statického elektric-
kého pole, označme jej Edc. Pohybová rovnice přejde do tvaru nehomogenní Mathieuovy
rovnice

d2𝑢

d𝜉2 + [𝑎𝑢 − 2𝑞𝑢 cos(2𝜉)]𝑢(𝜉) = 𝑒Ω2

4𝑚
Edc · û, (1.15)

kde û je jednotkový vektor ve směru osy 𝑢 (v celé práci je symbol stříšky použitý
k označení jednotkových vektorů). Přibližné řešení této rovnice je

𝑢(𝑡) = [𝑢s + 𝑢0 cos(𝜔𝑢𝑡 + 𝜙)]
(︂

1 + 𝑞𝑢

2 cos(Ω𝑡)
)︂

, (1.16)

kde 𝑢s má význam posunuté rovnovážné polohy iontu. Pro tuto polohu platí vztah [13]

𝑢s = 𝑒

𝑚𝜔2
𝑢

Edc · û. (1.17)

Všimněme si dodatečného členu v řešení pohybové rovnice (1.16), který osciluje na frek-
venci buzení pasti Ω, tedy 1

2𝑢s𝑞𝑢 cos(Ω𝑡). Jde o mikropohyb způsobený vychýlením rov-
novážné polohy iontu z uzlového bodu RF elektrického pole, přičemž jeho amplituda je
úměrná tomuto vychýlení. Tento typ mikropohybu nazýváme zbytkový (excess) mikro-
pohyb (EMM). EMM způsobený vychýlením iontu se dá účinně kompenzovat tzv. kom-
penzačními elektrodami, viz obr. 1.3. Princip jednoduše spočívá v tom, vytvořit pomocí
napětí na kompenzačních elektrodách v místě zachycení iontu pole −Edc. Iont je tímto
posunut ideálně do polohy uzlového bodu RF pole.

Dalším zdrojem mikropohybu může být fázový rozdíl potenciálů jednotlivých bu-

3Z anglického intrinsic micromotion
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

zených elektrod [13]. Nejprve popíšeme situaci v případě asymetrického buzení. Před-
pokládejme, že elektroda 3 na obr. 1.2 je na potenciálu 𝑉rf cos(Ω𝑡 + 1

2𝜙ac), zatímco
potenciál na elektrodě 1 je 𝑉rf cos(Ω𝑡 − 1

2𝜙ac). Pokud je fázový rozdíl malý, tedy po-
kud 𝜙ac ≪ 1, pak můžeme potenciál na elektrodách 3 a 2 postupně aproximovat
jako 𝑉rf cos(Ω𝑡) − 1

2𝑉rf𝜙ac sin(Ω𝑡) a 𝑉rf cos(Ω𝑡) + 1
2𝑉rf𝜙ac sin(Ω𝑡). Nenulové napětí mezi

párem radiálních elektrod generuje v blízkosti středu pasti přibližně homogenní dipó-
lové elektrické pole. Toto pole vypadá tak, jakoby bylo vytvořeno deskovými elektro-
dami vzdálenými 2𝑟0/𝛼, kde 𝛼 závisí na skutečné geometrii elektrod. Platí tedy, že
dodatečné elektrické pole lze vyjádřit jako

E(asym)
ph = 𝛼𝑉rf

2𝑟0
𝜙ac sin(Ω𝑡)ŷ. (1.18)

Tento přístup byl převzat z [13]. Je vidět, že toto pole působí pouze v ose 𝑦. V ře-
šení pohybové rovnice v ose 𝑦 se objeví další mikropohybový člen 1

4𝑞𝑦𝑟0𝛼𝜙ac sin(Ω𝑡).
Všimněme si, že tento člen nezávisí na poloze iontu, což znamená, že rozdíl fáze buzení
protějších elektrod způsobuje EMM v celé oblasti středu pasti. Tento typ mikropohybu
tedy nelze kompenzovat kompenzačními elektrodami.

V případě symetrického buzení dostáváme dipólový člen RF pole analogicky – platí,
že

E(sym)
ph = 𝛼𝑉rf

4𝑟0
sin(Ω𝑡)

(︁
𝜙(𝑦)

ac ŷ − 𝜙(𝑥)
ac x̂

)︁
, (1.19)

kde 𝜙(𝑥)
ac odpovídá rozdílu fáze buzení mezi elektrodami 2 a 4 (v tomto pořadí) a 𝜙(𝑦)

ac
je rozdíl fáze mezi elektrodami 3 a 1. Toto pole budí mikropohyb v obou radiálních4

osách. Odpovídající člen má tvar 1
8𝑞𝑥𝑦𝑟0𝛼𝜙(𝑥𝑦)

ac sin(Ω𝑡). Poznamenejme, že 𝑞𝑥 a 𝑞𝑦 se liší
pouze znaménkem – viz označení (1.4), v osách 𝑥 a 𝑦 má tedy EMM buzený tímto
polem opačnou fázi.

Symetrické uspořádání buzení se vyznačuje tím, že páry radiálních elektrod jsou
přesně v protifázi. Zde bychom také mohli uvažovat fázovou odchylku a analyzovat
tento efekt z hlediska mikropohybu. Tuto analýzu provedeme pouze úvahou, jelikož se
ukazuje, že tento efekt by neměl být příliš významný pro radiální složku mikropohybu.
Analýza pro případ axiální složky mikropohybu je provedena v rámci podkapitoly 1.3.
Malá odchylka fáze buzení mezi páry radiálních způsobí dodatečné napětí mezi těmito
páry – analogicky případu protějších elektrod. V tomto případě však uvedené napětí
generuje kvadrupólové RF pole. Mikropohyb způsobený kvadrupólovým RF polem již
máme prozkoumaný, viz vztah (1.16), a jeho amplituda je úměrná součinu souřadnice
a napětí mezi páry elektrod. V případě malé fázové odchylky však bude dodatečné
napětí malé oproti amplitudě buzení a tento efekt bude úměrně malý. Jelikož by se
tento typ mikropohybu měl vyskytovat pouze mimo osu 𝑧, měl by se dát kompenzovat
kompenzačními elektrodami.

4Poznamenejme, že osu 𝑧 můžeme nazývat také axiální, zatímco osám 𝑥𝑦 můžeme říkat radiální
osy.
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1.2. Pohyb zachyceného iontu ve kvadrupólovém poli

Výpočet geometrického faktoru 𝛼

Za účelem určení geometrického faktoru 𝛼 ve vztahu (1.18) a (1.19) je třeba určit
průběh potenciálu mezi párem protějších radiálních elektrod v případě nenulového na-
pětí mezi nimi. Dle přístupu popsaném výše odpovídá faktor 𝛼 poměru mezi velikostí
skutečného pole ve středu pasti a velikostí ideálního homogenního pole deskového kon-
denzátoru, tedy platí, že

𝛼 = 𝐸skut

𝐸ideal
, (1.20)

kde 𝐸ideal = 𝑈/2𝑟0, přičemž 𝑈 označuje napětí mezi elektrodami. Schéma výpočtu
skutečného potenciálu je zobrazeno na obr. 1.5. Situace byla řešena pomocí metody
konečných prvků (MKP) v softwaru COMSOL Multiphysics 5.4. Modelovaná geometrie
radiálních elektrod je dána technickou dokumentací pasti v ÚPT.

Obrázek 1.5: Schéma výpočtu potenciálu na ose 𝑦 mezi párem protějších radiálních elek-
trod – označeno zelenou čarou. Jsou zde také vyznačeny osy symetrie a antisymetrie po-
tenciálu v modelované oblasti. Pro výpočet MKP můžeme díky symetrii modelovat pouze
vyznačenou oblast. K účelu výpočtu byl vytvořen pouze 2D model.

Vypočtený potenciál a elektrické pole na ose 𝑦 je zobrazeno na obr. 1.6. Pomocí
výpočtu MKP dostáváme hodnotu faktoru 𝛼 = 0,763(1), kde nejistota byla odhad-
nuta využitím známé tolerance výpočtu. Velmi podobnou hodnotu 𝛼 dostává ve svých
výpočtech také skupina D. J. Winelanda v [13].

1.2.3 Teplota zachyceného iontu
Teplota iontu, ve smyslu střední hodnoty kinetické energie, se v oblasti metrologie běžně
používá k vyjádření míry pohybu zachyceného iontu [5]. Střední hodnota kinetické
energie v jedné ose v průběhu jedné periody sekulárního pohybu pro iont v asymetricky
buzené pasti odpovídá výrazu [13]

𝐸k,u = 1
4𝑚𝑢2

0

(︂
𝜔2

𝑢 + 1
8𝑞2

𝑢Ω2
)︂

+ 4
𝑚

(︃
𝑒𝑞𝑢Edc · û

(2𝑎𝑢 + 𝑞2
𝑢)Ω

)︃2

+ 1
64𝑚(𝑞𝑢𝑟0𝛼𝜙acΩ)2𝛿𝑢,𝑦, (1.21)
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

Obrázek 1.6: Vypočtený průběh potenciálu na ose 𝑦 mezi párem protějších radiálních
elektrod pasti v ÚPT a odpovídající elektrické pole – tato osa je vyznačena zeleně na obr. 1.5.
Dále je zde také vyznačena hodnota ideálně homogenního pole 𝐸ideal a příslušný potenciál.

kde 𝛿𝑢,𝑦 nabývá hodnoty 1 jen tehdy, pokud 𝑢 = 𝑦, jinak je nulové. Pro symetricky
buzenou past vychází střední hodnota kinetické energie následovně

𝐸k,u = 1
4𝑚𝑢2

0

(︂
𝜔2

𝑢 + 1
8𝑞2

𝑢Ω2
)︂

+ 4
𝑚

(︃
𝑒𝑞𝑢Edc · û

(2𝑎𝑢 + 𝑞2
𝑢)Ω

)︃2

+ 1
256𝑚(𝑞𝑢𝑟0𝛼𝜙(𝑢)

ac Ω)2(𝛿𝑢,𝑦 + 𝛿𝑢,𝑥).

(1.22)
První člen v rovnici (1.21) odpovídá energii sekulárního pohybu a IMM. Příklad ča-

sového průběhu kinetické energie pro sekulární pohyb a IMM je možno vidět na obr. 1.7.
Platí-li podmínka 𝑎𝑢 ≪ 𝑞2

𝑢 v osách 𝑥, 𝑦, což odpovídá dostatečně silnému radiálnímu
zachycení iontu, pak energie odpovídající IMM a sekulárnímu pohybu jsou přibližně
stejné [13, 15].

Druhý a třetí člen představuje energii EMM, přičemž druhý je způsoben vychýle-
ním iontu statickým polem Edc a třetí rozdílem fáze buzení mezi protějšími radiálními
elektrodami 𝜙ac. Tyto dva příspěvky ke střední hodnotě energie můžeme shlédnout
na obr. 1.8. Zde je vidět, jak zásadní je co nejlépe kompenzovat nežádoucí statické
pole v okolí středu pasti a fázový rozdíl protějších elektrod. Relativně malé hodnoty
těchto veličin výrazně ovlivňují míru zchlazení zachyceného iontu. Statické pole v ob-
lasti zachycení iontu se může snadno objevit např. vlivem nabíjení dielektrik ve vakuové
komoře. Na fázi signálu, kterým je buzena elektroda, má zásadní vliv délka přívodu
RF signálu. Pokud označíme rozdíl délek přívodů k páru radiálních elektrod Δ𝑙, pak
je odpovídající fázový rozdíl 𝜙ac ≈ 2𝜋Δ𝑙/𝜆. Budící frekvenci 30 MHz odpovídá vlnová
délka přibližně 10 m. Např. fázovému rozdílu 𝜙ac = 0,1 mrad odpovídá délkový rozdíl
přívodů Δ𝑙 ≈ 0,2 mm. Z toho plyne, že je třeba délky vodičů přivádějících RF napětí
na elektrody hlídat velmi přesně. Jako další vlivy způsobující fázový rozdíl mezi párem
radiálních elektrod můžou být různé impedance elektrod. [13]
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1.2. Pohyb zachyceného iontu ve kvadrupólovém poli

Obrázek 1.7: Časový průběh kinetické energie a teploty sekulárního pohybu a IMM iontu
v ose 𝑦 v rámci jedné periody sekulárního pohybu, který je dán vztahem (1.8). Vidíme, že
střední hodnota kinetické energie spojené s IMM je přibližně stejná, jako energie sekulárního
pohybu. Tento fakt platí pro dostatečně vysoké sekulární frekvence [13]. Graf byl vykreslen
při nastavení parametrů pasti následovně: 𝑉rf = 500 V, 𝑈dc = 500 V, Ω = 2𝜋 × 30 MHz,
𝑇 = 𝑇D = 0,5 mK. K přepočtu mezi kinetickou energií a odpovídající teplotou je zde použit
vztah 𝑇 = 2𝐸ky/𝑘B.

Nyní rozeberme příspěvek sekulárního pohybu 1
4𝑚𝑢2

0𝜔
2
𝑢. Sekulární pohyb, na rozdíl

od mikropohybu, není buzený a lze jej redukovat laserovým chlazením [13, 16]. Mini-
mální kinetická energie dosažitelná tzv. Dopplerovským laserovým chlazením odpovídá
[17, 14]

𝐸min = ~Γ
4 , (1.23)

kde Γ je přirozená šířka chladícího přechodu a ~ je redukovaná Planckova konstanta.
Teplota korespondující s touto energií má hodnotu tzv. Dopplerova limitu

𝑇D ≃ ~Γ
2𝑘B

, (1.24)

kde 𝑘B je Boltzmannova konstanta. Porovnáním vztahu (1.23) se sekulárním příspěv-
kem v (1.21) dostaneme vztah pro amplitudu sekulárního pohybu pro Dopplerovsky
zchlazený iont [17]

𝑢0 =
√︃

~Γ
𝑚𝜔2

𝑢

. (1.25)

Vztah mezi amplitudou sekulárního pohybu 𝑢0 a jeho teplotou dostaneme využitím
ekvipartičního teorému 1

2𝑘B𝑇 = 𝐸sec = 1
4𝑚𝑢2

0𝜔
2
𝑢, platí tedy

𝑢0 =
√︃

2𝑘B𝑇

𝑚𝜔2
𝑢

. (1.26)
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

Obrázek 1.8: Časový průběh kinetické energie a odpovídající teploty EMM iontu v ose 𝑦
v průběhu několika period buzení pasti – viz vztah (1.16). Je uvažován případ asymet-
rického buzení radiálních elektrod. EMM je rozložen na část způsobenou statickým po-
lem 𝐸dc = 1 V m−1 a rozdílem fází 𝜙ac = 0,1 mrad protějších elektrod 3 a 1 (viz obr. 1.2).
EMM způsobený rozdílem fází je dán elektrickým polem ve tvaru (1.18). Všimněme si, že
fáze EMM způsobeného vychýlením iontu je posunuta vůči fázi EMM dané rozdílem fází
radiálních elektrod. Graf je vykreslen při stejném nastavení parametrů pasti, jako na obr. 1.7.

Ke chlazení iontu vápníku se využívá dipólový přechod o vlnové délce 397 nm [18].
Šířka tohoto přechodu je přibližně Γ ≃ 2𝜋 × 21 MHz [8, s. 21]. Odpovídající Dopplerův
limit je 𝑇D = 0,5 mK. Pro typické hodnoty napětí 𝑉rf = 500 V, 𝑈dc = 500 V a budící
frekvence Ω = 2𝜋 × 30 MHz vychází amplitudy sekulárního pohybu 𝑥0 = 𝑦0 ≃ 41 nm
a 𝑧0 ≃ 86 nm. Tyto rozměry jsou relativně malé vzhledem k používaným vlnovým
délkám laserů určených k manipulaci s iontem, které jsou řádově stovky nanometrů.
Tento fakt souvisí s tzv. Lamb-Dicke režimem, ve kterém se takto zchlazený iont nachází
a který je podstatný pro přesnou spektroskopii [19, 20].

Při takto malých rozměrech zachycení se zřetelně projevuje kvantování pohybu
iontu, který se chová jako kvantový harmonický oscilátor, což můžeme pozorovat spek-
troskopicky [19, 21]. Dále pak lze využívat kvantování vibračních stavů k tzv. sideband
chlazení, které umožňuje dosažení teploty pod Dopplerovým limitem – ideálně až zá-
kladního stavu. [22, 23]

1.3 Axiální mikropohyb

V podkapitole 1.2 jsme analyzovali pohyb kladně nabitého iontu v čistě kvadrupólo-
vém poli, viz výraz (1.2). V tomto případě se mikropohyb vyskytoval pouze v radiální
rovině 𝑥𝑦. Elektrody reálné lineární kvadrupólové pasti v ÚPT, jejíž model vidíme
na obr. 1.3, ovšem nemají ideální hyperbolický tvar ani dokonalou symetrii potřeb-
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1.3. Axiální mikropohyb

nou ke generaci potenciálu daného vztahem (1.2). V důsledku toho radiální elektrody
mohou budit mikropohyb i v ose 𝑧.

V předchozí analýze jsme předpokládali, že axiální elektrody jsou čistě na static-
kém potenciálu. Pokud se však v pasti vyskytuje nezanedbatelná vazba mezi axiálními
a radiálními elektrodami, může se na axiálních elektrodách vybudit nenulový potenciál
oscilující na frekvenci buzení Ω. Elektrické pole generované tímto efektem budí mikro-
pohyb v axiálním směru, který se může skládat s mikropohybem buzeným radiálními
elektrodami.

V této podkapitole nejprve obecně popíšeme mikropohyb v axiálním směru buzený
současně radiálními i axiálními elektrodami. Dále ukážeme dva speciální případy, které
jsou pro nás významné z hlediska minimalizace axiálního mikropohybu podél osy 𝑧. Do
této podkapitoly také zařazujeme analýzu axiální polohy zachycení iontu. Tuto polohu
potřebujeme znát při experimentálním ověření představeného modelu.

Míra axiálního mikropohybu je důležitá zejména v případě zachycení Coulombov-
ských krystalů, protože ionty krystalu nacházející se v různých polohách podél osy 𝑧

mohou být vystaveny různému oscilujícímu elektrickému poli. Důsledkem toho je ne-
homogenní rozložení míry mikropohybu podél krystalu, což má za následek nežádoucí
posuvy a rozšíření spektrální čáry hodinového přechodu [5]. Podrobná analýza axiál-
ního mikropohybu v případě segmentovaných pastí je popsána např. v [9, 24].

1.3.1 Oscilující axiální elektrické pole – obecné vyjádření

Porušení translační symetrie radiálních elektrod podél osy 𝑧 způsobuje to, že jednot-
livé radiální elektrody (viz obr. 1.3) generují nenulovou axiální (𝑧-ovou) složku elek-
trického pole. Tvar vypočteného potenciálu generovaného párem radiálních elektrod
v rovinách 𝑥𝑧 a 𝑦𝑧 můžeme vidět na obr. 1.9. Naznačené ekvipotenciály ukazují, že
mimo střed pasti je gradient potenciálu ve směru osy 𝑧 nenulový. Tento fakt byl po-
drobně analyzován v rámci předchozí práce pomocí výpočtu MKP, jehož výsledek zde
s radostí využijeme [6].

Průběh axiální složky elektrického pole podél osy 𝑧, které je generováno jednotko-
vým potenciálem na jedné radiální elektrodě, označme 𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧). Předpokládáme, že

všechny čtyři radiální elektrody jsou umístěny symetricky vzhledem k ose 𝑧, což zna-
mená, že toto generované pole je stejné pro všechny radiální elektrody. Využitím již
známého potenciálu, na obr. 1.9, tuto funkci snadno získáme derivací přímo ve výpočet-
ním softwaru COMSOL Multiphysics 5.4, přičemž bereme v úvahu symetrii, ze které
vyplývá, že 2𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧) = 𝐸

(pár)
0,𝑧 (𝑧), kde 𝐸

(pár)
0,𝑧 (𝑧) je axiální složka pole generovaná pá-

rem protějších radiálních elektrod. Průběh 𝐸
(rad)
0,𝑧 (𝑧) v intervalu 𝑧 ∈ ⟨−1000, 1000⟩ µm

je možno vidět na obr. 1.10. Všimněme si, že tato složka elektrického pole je lichá
funkce souřadnice 𝑧, což znamená, že tuto funkci můžeme proložit lichým polynomem.
Získáváme přibližný rozvoj

𝐸
(rad)
0,𝑧 (𝑧) ≈

(︁
6,0183 × 10−3 m−1 µm−1

)︁
𝑧 +

(︁
8,2624 × 10−9 m−1 µm−3

)︁
𝑧3+

+
(︁
6,5533 × 10−15 m−1 µm−5

)︁
𝑧5,

(1.27)
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti
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Obrázek 1.9: Potenciál generovaný jedním párem protějších radiálních elektrod, přičemž
druhý pár je uzemněn – tento případ odpovídá amplitudě oscilujícího potenciálu asymetric-
kého buzení. Vidíme, že v důsledku porušení translační symetrie radiálních elektrod v ose 𝑧
vzniká mimo střed pasti nenulový gradient potenciálu v axiálním směru. Tento efekt mů-
žeme pozorovat na černě vyznačených ekvipotenciálách. Potenciál byl vypočten pomocí
MKP v rámci předchozí práce [6].

kde jednotky koeficientů jsou zvoleny tak, abychom mohli zadávat polohu 𝑧 přímo v µm,
přičemž dostaneme elektrické pole vztažené na volt.

Dále pak označme axiální složku elektrického pole na ose 𝑧 generovanou axiální
elektrodou 6, viz obr. 1.2, jako 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧). Tuto funkci, získanou opět numericky pomocí

MKP, můžeme vidět na obr. 1.10. V ideálním případě, kdy jsou axiální elektrody syme-
tricky položené vůči středu radiálních elektrod, plyne ze symetrie, že pro axiální pole
generované elektrodou 5 platí 𝐸

(5)
0,𝑧 (𝑧) = −𝐸

(ax)
0,𝑧 (−𝑧). Proložením funkce 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧) poly-

nomem 8. řádu získáme aproximaci s chybou pod 1 % v rozsahu 𝑧 ∈ ⟨−1000, 1000⟩ µm,
tedy

𝐸
(ax)
0,𝑧 (𝑧) ≈

8∑︁
𝑘=0

𝑎𝑘𝑧𝑘, (1.28)

kde koeficienty 𝑎𝑘 jsou pro přehlednost zapsány v tab. 1.1.
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1.3. Axiální mikropohyb

Obrázek 1.10: Axiální složka elektrického pole generovaného jednou radiální elektro-
dou 𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧) a axiální elektrodou 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧) na ose 𝑧 vztažená na jednotkový potenciál

na elektrodách. Zde můžeme názorně vidět, že 𝐸
(rad)
0,𝑧 (𝑧) je lichá funkce.

Pokud známe axiální složky elektrického pole na ose 𝑧 vytvářené jednotlivými elek-
trodami, můžeme vyjádřit libovolné možné elektrické pole jako lineární kombinaci
funkcí 𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧) a 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧). V nejobecnějším případě uvažujeme, že na každé elek-

trodě může mít oscilující potenciál jinou amplitudu i fázi. Dále pak uvažujeme, že
obě axiální elektrody mohou být různě vychýleny v axiálním směru z ideální polohy
dané konstrukčním záměrem. Předpokládáme také, že malý posun axiální elektrody ve
směru osy 𝑧 způsobí pouze posun funkce 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧) v témže směru. Označení veškerých

parametrů modelu zobrazuje schéma na obr. 1.11. Dle tohoto označení můžeme zapsat
celkové oscilující elektrické pole v axiálním směru jako

𝐸rf,z(𝑡,𝑧) =
(︃ 4∑︁

𝑘=1
𝑉

(𝑘)
rf cos

(︁
Ω𝑡 + 𝜙(𝑘)

)︁)︃
𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧)−

− 𝑉
(5)

rf cos
(︁
Ω𝑡 + 𝜙(5)

𝑧

)︁
𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
−
(︁
𝑧 − Δ𝑧(5)

)︁]︁
+

+ 𝑉
(6)

rfz cos
(︁
Ω𝑡 + 𝜙(6)

𝑧

)︁
𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
𝑧 − Δ𝑧(6)

]︁
,

(1.29)

kde platí, že posuv pole podél axiální osy Δ𝑧(5) (resp. Δ𝑧(6)) je funkcí posuvu axiální
elektrody 5 (resp. 6), tedy 𝛿𝑧(5)

ax a 𝛿𝑧(6)
ax . Opět vzhledem k symetrii jsou tyto funkce

stejné. Pomocí výpočtu MKP jsme odhadli tuto závislost v prvním přiblížení kolem
polohy dané konstrukční dokumentací 𝑧0 = 2,25 mm. Dle tohoto výpočtu platí, že

Δ𝑧 ≈ 0,785𝛿𝑧ax. (1.30)

Všimněme si, že ve vyjádření (1.29) jsme nespecifikovali referenční fázi, necháváme tedy
prostor pro libovolné určení nulové fáze.
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

Tabulka 1.1: Koeficienty 𝑎𝑘 polynomu aproximujícího funkci 𝐸
(6)
0,𝑧 (𝑧) dle rozvoje (1.28).

𝑘 𝑎𝑘 jednotka

0 −4,3101 m−1

1 −1,2262 × 10−2 m−1 µm−1

2 −1,8518 × 10−5 m−1 µm−2

3 −1,9252 × 10−8 m−1 µm−3

4 −1,5134 × 10−11 m−1 µm−4

5 −9,0822 × 10−15 m−1 µm−5

6 −4,7889 × 10−18 m−1 µm−6

7 −2,8169 × 10−21 m−1 µm−7

8 −1,0377 × 10−24 m−1 µm−8

Využitím komplexní notace 𝐸rf,z(𝑡,𝑧) = Re
{︁ ̃︀𝐸rf,z(𝑧) exp [𝑖Ω𝑡]

}︁
můžeme zapsat rov-

nici (1.29) v následujícím tvaru

𝐸rf,z(𝑡,𝑧) = | ̃︀𝐸rf,z(𝑧)| cos [Ω𝑡 + Φ], (1.31)

kde modul | ̃︀𝐸rf,z(𝑧)| vyjadřuje amplitudu oscilujícího elektrického pole, zatímco argu-
ment arg

[︁ ̃︀𝐸rf,z(𝑧)
]︁

= Φ určuje fázi mikropohybu vzhledem ke zvolené referenční fázi.
Z přepisu výrazu (1.29) do komplexního tvaru dostáváme, že

̃︀𝐸rf,z(𝑧) =
(︃ 4∑︁

𝑘=1
𝑉

(𝑘)
rf e𝑖𝜙(𝑘)

)︃
𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧) − 𝑉

(5)
rf e𝑖𝜙(5)

𝐸
(ax)
0,𝑧

[︁
−
(︁
𝑧 − Δ𝑧(5)

)︁]︁
+

+ 𝑉
(6)

rf e𝑖𝜙(6)
𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
𝑧 − Δ𝑧(6)

]︁
.

(1.32)

Výrazy (1.32) a (1.31) můžeme použít k určení amplitudy a fáze axiálního mikropohybu
pro různé napětí a fáze buzení elektrod pasti. Pro rychlost axiální složky mikropohybu
platí přibližně

𝑣MM,z ≈ 𝑒

𝑚Ω | ̃︀𝐸rf,z(𝑧)| sin [Ω𝑡 + Φ]. (1.33)
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1.3. Axiální mikropohyb

Obrázek 1.11: Označení amplitud a fází oscilujících potenciálů na elektrodách pasti, které
je využito k obecnému vyjádření superpozice oscilujícího pole na ose 𝑧. Dále jsou pak
vyznačeny možná odchýlení axiálních elektrod z ideálních poloh. Elektrické pole počítáme
podél oblasti vyznačené tučně.

1.3.2 Redukce axiálního mikropohybu
Výše představený model průběhu amplitudy oscilujícího axiálního elektrického pole
podél osy 𝑧 má dva velmi zajímavé speciální případy. V obou případech uvažujme
ideální geometrii pasti, tedy Δ𝑧(5) = Δ𝑧(6) = 0. První z nich odpovídá symetrickému
buzení radiálních elektrod. V tomto případě jsou buzeny oba páry radiálních elektrod,
přičemž jsou vzájemně v protifázi – viz obr. 1.2. Předpokládáme ideální případ, kde
oscilace radiálních elektrod nejsou vůči sobě fázově posunuty. Pro oscilující napětí
radiálních elektrod ve vztahu (1.32) tedy ideálně platí 𝑉

(1)
rf = 𝑉

(3)
rf = −𝑉

(2)
rf = −𝑉

(4)
rf .

Vliv radiálních elektrod na axiální mikropohyb iontu tedy úplně vymizí a zbývá pouze
elektrické pole generované oscilujícím napětím na axiálních elektrodách, které můžeme
výrazně redukovat. Vidíme tedy, že v ideálně symetrické pasti oba páry generují na ose 𝑧

stejné elektrické pole a právě v důsledku toho, že jsou v protifázi (v ideálním případě)
se toto elektrické pole odečte ve významném rozsahu axiální osy. Díky tomuto faktu
se symetrické buzení radiálních elektrod zdá být slibné z hlediska redukce axiálního
mikropohybu a jeho homogenizace podél osy 𝑧 [5].

Další významný speciální případ nastává pokud jsou radiální elektrody buzeny asy-
metricky, opět viz obr. 1.2, přičemž hodnoty oscilujících napětí na axiálních elektrodách
splňují vztah 𝑉

(1)
rf = 𝑉

(3)
rf = 𝑉

(5)
rf /2 = 𝑉

(6)
rf /2 a fázové posuvy všech elektrod jsou nulové.

Toto nastavení zde pro stručnost označme jako případ oscilujících potenciálů axiálních
elektrod. Pro případ oscilujících potenciálů axiálních elektrod se pole generované radi-
álními a axiálními elektrodami navzájem kompletně odčítají (opět hovoříme o ideální

18
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situaci), což znovu vede k redukci axiálního mikropohybu [5].
Pro ilustraci diskutovaných případů je na obr. 1.12 vykresleno srovnání amplitudy

axiálního mikropohybu pro případ čistě asymetrického buzení, symetrického buzení
a oscilace potenciálů axiálních elektrod ve zmiňovaném režimu. Ideální případy sy-
metrického buzení i oscilace potenciálů axiálních elektrod dávají nulovou funkci ve
vykreslovaném rozsahu, proto byla ke každému z nich přidána malá odchylka.

Obrázek 1.12: Srovnání amplitudy axiálního elektrického pole čistě asymetrického buzení,
symetrického buzení radiálních elektrod a oscilujících potenciálů axiálních elektrod dle re-
žimu zmíněném v textu. V rámci zjednodušení grafického vyobrazení zde zapisujeme hodnoty
parametrů zkráceně, např. 𝜙(2,4) označuje obě hodnoty 𝜙(2) i 𝜙(4). V ideálním případě axiální
mikropohyb úplně vymizí ve vykreslovaném rozsahu pro symetrické buzení i oscilující poten-
ciál axiálních elektrod. Zde ovšem uvažujeme fázový posun 0,1 rad od ideální protifáze pro
symetrické buzení a stejný posun obou axiálních elektrod pro případ oscilujících potenciálů
axiálních elektrod. Vidíme, že v obou případech je i přes nedokonalost amplituda axiálního
mikropohybu výrazně potlačena.

Další vybrané příklady možných průběhů oscilujícího axiálního elektrického pole
plynoucích z modelu daného vztahy (1.31) a (1.32) jsou vykresleny na obr. 1.13 včetně
fází. Všimněme si, jak se celý průběh axiálního elektrického pole posouvá při vychýlení
axiální elektrody z ideální pozice. Domníváme se, že právě takové posuvy obou axiálních
elektrod by mohly vysvětlovat naměřené průběhy, které rozebíráme v podkapitole 2.3.
Abychom však mohli model porovnávat s experimentem, musíme vědět, jaký vliv mají
tyto posuvy na polohu zachycení iontu, což je tématem další podkapitoly 1.3.3. Také
vidíme, že pokud nejsou fáze buzení všech elektrod přesně stejné, nemusí na axiální
ose existovat bod, ve kterém by axiální mikropohyb iontu úplně vymizel – neexistence
takového bodu se v reálném případě zdá být velmi pravděpodobná.
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Obrázek 1.13: Vykreslení amplitudy a fáze axiální složky oscilujícího elektrického pole
podél osy 𝑧 podle představeného modelu, který je dán vztahy (1.31) a (1.32), pro vy-
brané hodnoty parametrů. Křivka (a) odpovídá asymetrickému buzení, kde 𝑉rf = 500 V
a 𝑉

(5,6)
rf = 50 V, axiální elektrody nejsou vychýlené a všechny napětí na elektrodách kmi-

tají ve fázi. Porovnáme-li amplitudu pole v tomto případě s asymetrickým buzením bez
kmitajícího napětí axiálních elektrod, viz obr. 1.12, vidíme, že kmity napětí na axiálních
elektrodách ve fázi efektivně snižují amplitudu axiálního mikropohybu. Křivka (b) předsta-
vuje případ se stejnými amplitudami napětí, jako křivka (a), avšak axiální elektroda 6 má
fázový posuv 0,2 rad. Tento fázový posuv se projevuje zejména v oblasti minima axiálního
pole, které již není nulové. Také vidíme výrazný vliv na axiální průběh fáze kmitů pole.
Dále případ (c) znázorňuje situaci, kde elektrody kmitají totožně s případem (b), přičemž
je axiální elektroda 5 posunuta v záporném směru 𝑧 tak, že Δ𝑧(5) = −200 µm. Křivka (d)
odpovídá stejnému posunutí axiální elektrody 5, je jí však také přidán fázový posuv 0,2 rad.
Pro nevychýlené axiální elektrody by stejné amplitudy i fáze kmitů napětí na těchto elektro-
dách vedly k existenci uzlového bodu axiálního pole. Zde však pozorujeme jen snížení jeho
amplitudy. Všimněme si posuvu minima axiálního pole v kladném směru osy 𝑧 při vychýlení
axiální elektrody (osa 𝑧 zůstává spojena s radiálními elektrodami).

1.3.3 Axiální poloha zachycení iontu

Při provádění experimentů s iontem je důležitá znalost axiální polohy iontu při určitém
nastavení potenciálů na elektrodách pasti. Na axiální polohu zachycení iontu mají
jednoznačně největší vliv statická napětí na axiálních elektrodách. Oscilující elektrické
pole má jen zanedbatelný vliv. Nyní popíšeme závislost axiální polohy zachycení iontu
na napětí axiálních elektrod.

K tomuto účelu využijeme znalost axiální složky elektrického pole 𝐸
(ax)
0,𝑧 (𝑧), které

je generováno jednou axiální elektrodou při jednotkovém napětí. Také opět uvažujeme
možné odchylky axiálních elektrod z ideálních poloh, viz obr. 1.11 a vztah (1.30). Sta-
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1. Elektrické pole a pohyb iontu v Paulově lineární pasti

tické axiální elektrické pole působící na iont lze vyjádřit jako

𝐸dc,z(𝑧) = −𝑈
(5)
dc 𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
−
(︁
𝑧 − Δ𝑧(5)

)︁]︁
+ 𝑈

(6)
dc 𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
𝑧 − Δ𝑧(6)

]︁
, (1.34)

kde 𝑈
(5)
dc (resp. 𝑈

(6)
dc ) označuje statické napětí na axiální elektrodě 5 (resp. 6). Stabilní

poloha iontu se nachází v bodě, kde je elektrické pole nulové, tzn. 𝐸dc,z(𝑧iont) = 0.
Dosadíme-li do vyjádření (1.34) konstantní a lineární člen rozvoje (1.28), dostaneme
přibližný vztah pro stabilní polohu

𝑧iont = 𝑧iont,0 + 𝛿𝑧iont
(︁
Δ𝑧(5), Δ𝑧(6)

)︁
≈ 𝑎0

𝑎1

𝑈
(5)
dc − 𝑈

(6)
dc

𝑈
(5)
dc + 𝑈

(6)
dc

+ 𝑈
(5)
dc Δ𝑧(5) + 𝑈

(6)
dc Δ𝑧(6)

𝑈
(5)
dc + 𝑈

(6)
dc

, (1.35)

kde jsme označili stabilní polohu pro neodchýlené axiální elektrody jako 𝑧iont,0 a přísluš-
nou korekci 𝛿𝑧iont

(︁
Δ𝑧(5), Δ𝑧(6)

)︁
. Všimněme si, že poloha zachycení iontu 𝑧iont,0 závisí na

poměru
(︁
𝑈

(5)
dc − 𝑈

(6)
dc

)︁
/
(︁
𝑈

(5)
dc + 𝑈

(6)
dc

)︁
, který označme 𝜈. Po dosazení 𝜈 do vztahu (1.35)

vychází korekce 𝛿𝑧iont = 1/2
(︁
Δ𝑧(5) + Δ𝑧(6)

)︁
+1/2

(︁
Δ𝑧(5) − Δ𝑧(6)

)︁
𝜈. Důkladnější nume-

rickou analýzou jsme dospěli k závěru, že přesnější korekci poskytuje pouze konstantní
člen 1/2

(︁
Δ𝑧(5) + Δ𝑧(6)

)︁
, členy vyššího řádu závislé na 𝜈 se pravděpodobně postupně

odčítají. Závislost 𝑧iont(𝜈) musí být lichá funkce, proto jsme ji s dostatečnou přesností
aproximovali lichým polynomem 5. řádu. Numerickou analýzou tedy dostáváme při-
bližný vztah

𝑧iont ≈ (357,1 µm)𝜈 + (61,4 µm)𝜈3 + (214,6 µm)𝜈5 + Δ𝑧(5) + Δ𝑧(6)

2 . (1.36)

Vykreslení závislosti 𝑧iont(𝜈), která byla získána numericky pomocí MKP, je na obr. 1.14.
Vztah (1.36) tuto závislost aproximuje s chybou pod 1 % v rámci našeho běžného
pracovního rozsahu.
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1.3. Axiální mikropohyb

Obrázek 1.14: Axiální poloha zachycení iontu 𝑧iont v závislosti na statických napětích
na axiálních elektrodách 𝑈

(5)
dc a 𝑈

(6)
dc včetně možného posuvu pozic těchto elektrod. Na

základě analýzy podpořené experimentálním pozorováním předpokládáme, že závislost je
funkcí parametru 𝜈 ≡

(︁
𝑈

(5)
dc − 𝑈

(6)
dc

)︁
/
(︁
𝑈

(5)
dc + 𝑈

(6)
dc

)︁
. Na horní horizontální ose máme vy-

značen příklad konkrétních napětí na elektrodách.
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2. Detekce mikropohybu

2. Detekce mikropohybu

V předchozí kapitole 1 jsou shrnuty základní vlastnosti mikropohybu iontu zachyce-
ného v lineární Paulově pasti z teoretického hlediska. Mezi klíčové cíle této práce patří
experimentální určení míry mikropohybu. Informace o možnostech minimalizace EMM
je velmi důležitá pro zhodnocení dosažitelné přesnosti frekvenčního standardu v ÚPT,
čímž se zabývá kapitola 3.

V této kapitole je popsána metoda použitá k detekci a kvantifikaci EMM. Dále
je zde popsán postup minimalizace EMM v rámci uspořádání v laboratoři v ÚPT
včetně uvedení dosažených výsledků. Uvádíme také výsledky proměření průběhu axiál-
ního mikropohybu podél axiální osy pasti a porovnáváme je s modelem představeným
v předchozí kapitole.

2.1 Foton-korelační metoda detekce EMM
Tzv. foton-korelační metoda detekce mikropohybu využívá faktu, že mikropohyb není
náhodný, ale koreluje s RF buzením pasti. K realizaci této metody využíváme laser,
který indukuje fluorescenci iontu, kterou jsme schopni pozorovat. K použití foton-
korelační metody jsou vhodné přechody v režimech Γ ≫ Ω i Γ ≈ Ω, kde Γ odpovídá
2𝜋-násobku četnosti spontánní emise přechodu a Ω je frekvence mikropohybu. Tato
podmínka v podstatě znamená, že šířka přechodu je větší nebo srovnatelná s frek-
venční vzdáleností mikropohybových postranních pásem ve spektru tohoto přechodu.
První mikropohybové postranní pásmo tedy nejsme schopni rozlišit. [25]

V případě iontu vápníku používáme dipólový přechod 42𝑆1/2 ↔ 42𝑃1/2 na vlnové
délce 397 nm, který je možno vidět na schématu energetických hladin iontu vápníku
na obr. 2.1. Společně s tímto přechodem je také třeba použít tzv. repump laser o vlnové
délce 866 nm, který stimuluje přechod 32𝐷3/2 → 42𝑃1/2. Tento laser je potřeba pro
efektivní chlazení iontu. Stejné schéma se používá při Dopplerovském chlazení iontu, což
výrazně zjednodušuje technickou realizaci foton-korelačního měření. Jako další výhodu
lze považovat možnost detekovat fázi EMM [13, 26], čehož využíváme při minimalizaci
mikropohybu.

2.1.1 Princip detekce
Předpokládejme, že iont vykonává mikropohyb o rychlosti vMM,0 sin (Ω𝑡 + 𝜙′) vzhle-
dem k laboratorní soustavě. To znamená, že na iont dopadá světlo chladícího laseru
fázově modulované faktorem exp [𝑖k · uMM(𝑡)], kde uMM(𝑡) vyjadřuje polohový vektor
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2.1. Foton-korelační metoda detekce EMM

Obrázek 2.1: Schéma energetických hladin jednomocného iontu vápníku. Převzato a upra-
veno z [8, s. 21].

mikropohybu a k označuje vlnový vektor laserového světla. Amplituda této modulace
je k·vMM,0/Ω = 𝛽, kde 𝛽 označuje tzv. modulační index [13, 26]. Modulační index 𝛽 tedy
vyjadřuje amplitudu fázové modulace laserového světla dopadajícího na iont v důsledku
mikropohybu ve směru šíření tohoto světla a přímo souvisí s amplitudou oscilujícího
elektrického pole způsobující tento mikropohyb vztahem [26]

Erf · k̂ = 𝑚Ω2

𝑒𝑘
𝛽k̂, (2.1)

který vyplývá ze vztahu (1.14). K určení EMM ve všech třech prostorových osách, dle
rovnice (2.1), potřebujeme znát modulační indexy 𝛽k̂ pro tři nezávislé směry chladícího
laseru.

Z pohledu soustavy spojené s iontem je laserové světlo frekvenčně modulované
v důsledku podélného Dopplerova jevu. Frekvenční modulací je pak ovlivněna míra
fluorescence, kterou pozorujeme dle následujícího vztahu [25]

𝑆(𝑡) = 𝑆0 + Δ𝑆 cos (Ω𝑡 + 𝜙fl), (2.2)

kde 𝑆0 označuje střední počet vyzářených fotonů za čas a Δ𝑆 odpovídá amplitudě
modulace míry fluorescence mikropohybem.

Jak již víme z podkapitoly 1.2, zachycený iont vykonává kromě mikropohybu, který
můžeme rozdělit na IMM a EMM, také sekulární pohyb. Míra fluorescence 𝑆(𝑡) by
však měla být modulována veškerým pohybem iontu promítnutým do směru šíření
laserového svazku. V praxi lze velmi příhodně detekovat příspěvek pouze EMM. Stačí
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sledovat časovou prodlevu mezi průchodem signálu budícího past nulou a detekcí fotonu.
Vzhledem k nízké četnosti detekovaných fotonů (řádově ∼ 1000 fotonů za sekundu)
vůči budící frekvenci Ω zachycujeme fotony jen z velmi malého zlomku period RF
buzení a navíc náhodně vzhledem k sekulárnímu pohybu. Vliv sekulárního pohybu na
pozorovanou modulaci fluorescence se tedy průměrně vyruší. Příspěvek IMM se vyruší
také, protože IMM mění fázi na opačnou v závislosti na sekulárním pohybu. Zde by
bylo dobré poznamenat, že sběr dat probíhá řádově v čase 1 − 100 s, což je o mnoho
řádů více než perioda sekulárního pohybu. [27, 28]

Histogram zaznamenaných prodlev nám tedy ukazuje modulaci fluorescence vli-
vem EMM v průběhu jedné periody RF buzení, což odpovídá výrazu (2.2). Tento
histogram nazýváme foton-korelační signál. Normalizovaná amplituda modulace foton-
korelačního signálu Δ𝑆/𝑆0 přímo souvisí s modulačním indexem 𝛽; tímto vztahem se
zabýváme v další podkapitole 2.1.2. Pro 𝛽 ≪ 1 platí, že Δ𝑆/𝑆0 ∼ 𝛽, měření amplitudy
modulace foton-korelačního signálu můžeme tedy využít k minimalizaci EMM [13] –
viz podkapitolu 2.2.2. Např. amplitudě EMM odpovídající vychýlení iontu statickým
polem 1 V m−1 v radiálním směru při amplitudě asymetrického buzení 𝑉rf = 500 V
(viz obr. 1.8) odpovídá modulační index 𝛽 ≈ 3 × 10−2.

2.1.2 Kvantifikace foton-korelační metody
Jak již bylo zmíněno, v našem případě iontu vápníku využíváme k detekci foton-
korelačního signálu dipólový přechod 42𝑆1/2 ↔ 42𝑃1/2. Podle schématu na obr. 2.1
tomuto přechodu odpovídá frekvenční šířka Γ = 2𝜋 × 21 MHz, zatímco běžně použí-
vané budící frekvence pasti v ÚPT jsou Ω ≈ 30 MHz, tzn. Γ ≈ Ω. Pro tento případ
můžeme pro naše účely převzít fyzikální model představený v [26].

Pro dostatečně malé intenzity 𝐼 ≪ 𝐼sat, kde 𝐼sat je tzv. saturační intenzita přechodu
[29, s. 142], můžeme frekvenční odezvu atomového přechodu popsat odezvou klasického
tlumeného harmonického oscilátoru [26][29, s. 148]

𝐴(𝜔 − 𝜔0) = 1
2

Γ
2 − 𝑖(𝜔 − 𝜔0)

(𝜔 − 𝜔0)2 + (Γ/2)2 , (2.3)

kde 𝜔0 označuje frekvenci přechodu a 𝜔 je frekvence elektromagnetické vlny interagu-
jící s iontem. Nyní předpokládejme, že iont interaguje se světlem, které je spektrálně
určeno funkcí 𝐸(𝜔). Míra fluorescence iontu 𝑆 pak odpovídá následujícímu integrálu
přes frekvenční prostor [26]

𝑆(𝑡) =
⃒⃒⃒⃒∫︁ ∞

−∞
𝐴(𝜔 − 𝜔0)𝐸(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

⃒⃒⃒⃒2
. (2.4)

Dle úvah z předchozího odstavce 2.1.1 víme, že iont interaguje se světelnou vlnou
laseru, která je fázově modulovaná mikropohybem. Předpokládáme ideálně monochro-
matický laser s frekvencí 𝜔L v laboratorní soustavě. Velikost elektrického pole této vlny
interagující s iontem můžeme zapsat jako

𝐸(𝑡) = 𝐸0 cos [𝜔L𝑡 + 𝛽 cos (Ω𝑡)], (2.5)
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kde 𝛽 odpovídá modulačnímu indexu, který určuje míru mikropohybu ve směru lasero-
vého svazku. Frekvenční spektrum 𝐸(𝜔) odpovídající výrazu (2.5) obsahuje postranní
pásma, které jsou frekvenčně vzdálené od nosné frekvence 𝜔L o celočíselné násobky Ω
[30]. Pro dostatečně malou modulaci 𝛽 ≪ 1 můžeme ve frekvenčním spektru laserového
světla dopadajícího na iont zanedbat postranní pásma druhého a vyšších řádů. Platí,
že [26]

𝐸(𝜔) ∼ 𝐽0(𝛽)𝛿(𝜔 − 𝜔L) + 𝐽1(𝛽) [𝛿(𝜔 − 𝜔L − Ω) − 𝛿(𝜔 − 𝜔L + Ω)] , (2.6)

kde 𝛿(𝑥) označuje Diracovu distribuci a 𝐽0, 𝐽1 jsou Besselovy funkce prvního druhu.
Dosazením frekvenčního spektra ve výrazu (2.6) do vztahu (2.4) dostáváme míru fluo-
rescence [26]

𝑆(𝑡) ∼𝐽2
0 (𝛽)|𝐴(Δ)|2 + 𝐽2

1 (𝛽)
(︁
|𝐴(Δ + Ω)|2 + |𝐴(Δ − Ω)|2

)︁
+

+ 2𝐽0(𝛽)𝐽1(𝛽) |𝐴*(Δ)𝐴(Δ + Ω) − 𝐴(Δ)𝐴*(Δ − Ω)| cos (Ω𝑡 + 𝜙fl),
(2.7)

kde Δ ≡ 𝜔L − 𝜔0 označuje rozladění laseru a frekvence přechodu. Ve vztahu (2.7) je
možné zanedbat člen oscilující s frekvencí 2Ω za předpokladu, že 𝛽 ≪ 1 [26].

Pro fázi 𝜙fl platí, že [26]

𝜙fl = arg [𝐴*(Δ)𝐴(Δ + Ω) − 𝐴(Δ)𝐴*(Δ − Ω)]. (2.8)

Očekáváme, že pozorovaná fáze modulace míry fluorescence přímo souvisí s fází EMM,
což není ve vztahu (2.7) vyjádřeno. Vidíme, že fáze 𝜙fl závisí pouze na nastavení frek-
vence detekčního laseru a frekvence buzení pasti. Dále pak okamžik 𝑡 = 0 je určen RF
signálem budícím past. Předpokládáme, že fáze námi detekovaná modulace míry fluo-
rescence je posunuta o určitou hodnotu vůči fázi EMM, která při zachování podmínek
experimentu zůstává stejná.

Porovnáním vztahů (2.2) a (2.7) získáme vztah mezi normalizovanou amplitudou
modulace foton-korelačního signálu Δ𝑆/𝑆0 a modulačním indexem 𝛽, tedy

Δ𝑆

𝑆0
= 2𝐽0(𝛽)𝐽1(𝛽) |𝐴*(Δ)𝐴(Δ + Ω) − 𝐴(Δ)𝐴*(Δ − Ω)|

𝐽2
0 (𝛽)|𝐴(Δ)|2 + 𝐽2

1 (𝛽) (|𝐴(Δ + Ω)|2 + |𝐴(Δ − Ω)|2) . (2.9)

Pokud známe parametry experimentu Δ, Γ, Ω, jsme schopni pomocí vztahu (2.9) pře-
počítat naměřenou hodnotu modulace fluorescence Δ𝑆/𝑆0 na modulační index 𝛽. Dále
pak při znalosti vlnové délky detekčního laseru lze určit přímo odpovídající amplitudu
RF elektrického pole 𝐸rf ze vztahu (2.1). Informace o fázi fluorescenčního signálu 𝜙fl je
třeba v případě, že nemáme k dispozici měření vzájemně ortogonálních průmětů EMM,
což je případ sestavy v ÚPT. Také znovu zdůrazněme, že vztah (2.7) platí v limitě
malých intenzit 𝐼 ≪ 𝐼sat a pro malou modulaci 𝛽 ≪ 1.

Na obr. 2.2 můžeme vidět průběh amplitudy modulace fluorescence Δ𝑆/𝑆0 v zá-
vislosti na rozladění detekčního laseru Δ při konstantním mikropohybu. Lze vidět, že
citlivost detekce foton-korelační metody závisí na rozladění detekčního laseru Δ. V ide-
álním případě se chceme nastavením experimentu přiblížit maximu citlivosti, které
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2. Detekce mikropohybu

v našem případě vychází pro Δ = 2𝜋 × −31,7 MHz – viz obr. 2.2.

Obrázek 2.2: Průběh Δ𝑆/𝑆0 v závislost na rozladění detekčního laseru Δ při fixním mo-
dulačním indexu 𝛽, tzn. při fixní amplitudě mikropohybu iontu. Pro parametry našeho
experimentu Γ = 2𝜋 ×21 MHz a Ω = 2𝜋 ×30 MHz vychází maximální citlivost detekce mi-
kropohybu pro rozladění detekčního laseru Δ = 2𝜋×−31,7 MHz (černá vertikální čára). Při
realizaci experimentu bylo nastavováno rozladění přibližně na −32 MHz (modrá vertikální
čára).

2.2 Měření zbytkového EMM
Pomocí foton-korelační metody popsané v předchozí podkapitole 2.1 jsme schopní mi-
nimalizovat EMM a odhadnout míru zbytkového EMM po této minimalizaci. Tento
odhad je zásadní z hlediska odhadu systematických posuvů frekvence kvadrupólového
přechodu iontu vápníku 42𝑆1/2 ↔ 32𝐷5/2 způsobených pohybem iontu.

V této podkapitole nejprve popisujeme realizaci foton-korelačního měření a následně
uvádíme postup minimalizace EMM. Dále představujeme dosažené výsledky včetně
odhadu nejistot.

2.2.1 Měření foton-korelačního signálu
Jak je popsáno v podkapitole 2.1.1, foton-korelační signál představuje histogram dete-
kovaných fotonů fluorescence v rámci jedné periody RF buzení pasti. V této podkapitole
postupně popíšeme experimentální uspořádání a provedení měření, které vede k získání
foton-korelačního signálu.

V experimentálním uspořádání iontové pasti v ÚPT máme k dispozici několik la-
serových sestav. Pracujeme se dvěma tzv. ionizačními lasery o vlnové délce 422 nm
a 379 nm, které slouží k ionizaci neutrálního vápníku v oblasti pasti za účelem zachy-
cení iontu. Pro účely detekce EMM jsou důležité zejména laserové svazky o vlnových
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délkách 397 nm a 866 nm. Tyto dva svazky zároveň umožňují Dopplerovsky chladit
iont, což je velká výhoda, protože jedním laserem iont chladíme i detekujeme EMM.
Frekvenci těchto laserů můžeme velmi přesně kontrolovat a jsou velmi stabilní díky
sofistikovaným stabilizačním technikám, které jsou popsány např. zde [30, s. 268].

Dále máme k dispozici komerční zařízení PicoHarp300 [31], které umožňuje časově
korelovanou detekci fotonů. Jedná se o tzv. časově-korelovaný jedno fotonový čítací
systém (TCSPC)1. PicoHarp300 má dva vstupní kanály, přičemž na jeden připojujeme
signál z fotodetektoru, zatímco do druhého vstupuje signál z generátoru RF buzení
pasti, přičemž je třeba tento signál transformovat do tvaru pulzů. Pomocí filtru vl-
nových délek máme zajištěno, že fotodetektor detekuje fotony fluorescence o vlnové
délce 397 nm. Signál ve druhém kanálu pak PicoHarp300 používá jako spouštěč časo-
vého měření příchodů fotonů detekovaných v prvním kanálu. Výstupem systému Pi-
coHarp300 je přímo foton-korelační signál, tedy histogram četnosti příchodů fotonů
v průběhu periody RF oscilace buzení pasti. Od tohoto výstupu je vhodné odečíst fo-
tony pozadí, tedy detekované fotony nepřicházející od iontu, jejichž počet zjišťujeme
vždy před začátkem měření. Zjednodušené schéma detekce foton-korelačního signálu
je možno vidět na obr. 2.3. Příklad naměřeného histogramu při měření EMM svazkem
v axiálním směru je vidět na obr. 2.4.

Obrázek 2.3: Schématické znázornění uspořádání detekce foton-korelačního signálu, který
je dán mikropohybem vápníkového iontu. Je zde naznačena optická soustava, která soustře-
ďuje co nejvyšší počet fluorescenčních fotonů do fotodetektoru (APD). Signál z APD poté
vstupuje do TCSPC systému (PicoHarp300), který je zároveň spínán signálem z buzení pasti.
Harmonické buzení pasti je tvarovačem upraveno do podoby pulzů, což je vyžadováno k efek-
tivnímu spínání TCSPC jednotky. Přímo na výstupu z TCSPC dostáváme foton-korelační
signál.

Před započetím měření míry EMM je nutné nastavit důležité parametry detekce,
které jsou popsány v podkapitole 2.1.2. Jedná se o rozladění detekčního laseru Δ a jeho
intenzitu 𝐼. V rámci zvýšení citlivosti měření byla snaha nastavit Δ ≈ 2𝜋 × −32 MHz,

1Z anglického Time-corelated single photon counter.
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Obrázek 2.4: Příklad naměřeného průběhu míry fluorescence 𝑆(𝑡) v rámci jedné periody
RF buzení. Podle použitého fyzikálního modelu, viz podkapitolu 2.1, je tento průběh dán
vztahem (2.2). Proložením histogramu touto funkcí dostáváme amplitudu modulace Δ𝑆/𝑆0,
která souvisí s modulačním indexem 𝛽 vztahem (2.9). Naměřená data zde vykreslujeme
korektně jako histogram s tím, že kvůli přehlednosti neuvádíme chybové úsečky.

viz obr. 2.2. Toto nastavení probíhalo tak, že byla nejdříve přibližně odhadnuta re-
zonanční frekvence přechodu. Pokud se dostane chladící laser blízko této rezonanční
frekvence, začne se iont výrazně zahřívat. Po nalezení rezonance byla frekvence laseru
snížena přibližně o 30 MHz a kolem tohoto bodu bylo hledáno maximum citlivosti,
kroky přibližně po 1 MHz, při fixním mikropohybu. Intenzita detekčního svazku byla
nastavována co nejnižší, kvůli omezení fyzikálního modelu popisující náš experiment
(viz podkapitolu 2.1.2), při zachování vhodné míry fluorescence. Dále také vyšší inten-
zita snižuje citlivost měření [26]. Frekvence a intenzita pomocného laseru 866 nm byla
nastavována tak, abychom dostali maximální míru fluorescence při fixních parametrech
laseru 397 nm, což by mělo odpovídat nejefektivnějšímu Dopplerovskému chlazení.

2.2.2 Minimalizace EMM

K plnému určení míry mikropohybu iontu potřebujeme určit modulační indexy 𝛽 ve
třech nezávislých směrech, které jsou dány směrem šíření svazku detekčního laseru –
viz vztah (2.1). Iont zachycený v pasti v ÚPT může být osvícen třemi svazky 397 nm
laseru ve směrech naznačených na obr. 2.5, kde můžeme vidět i pracovní označení těchto
směrů.

Z hlediska popisu směrů v rámci laboratoře používáme pravotočivou souřadnou sou-
stavu 𝑥𝑦𝑧 určenou umístěním pasti vzhledem k vakuové komoře a optickému stolu, její
orientaci vzhledem k pasti vidíme na obr. 2.5. Soustava, kterou používáme v předchozí
kapitole 1 k popisu polí a pohybů iontu v pasti, je vzhledem k soustavě 𝑥𝑦𝑧 pootočena
o 45° kolem osy 𝑧 – viz obr. 2.5, na kterém je soustava označena jako (𝑥𝑦𝑧)′. Přechody
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Obrázek 2.5: Znázornění směrů dostupných svazků detekčního laseru 397 nm a jejich ozna-
čení. Všimněme si, že svazek S𝑥𝑦 má nenulový průmět do osy 𝑧. Znalost dvou úhlů 𝜖 a 𝜏 je
dostatečná k určení jednotkového vektoru ve směru svazku Ŝ𝑥𝑦. Dále vidíme označení napětí
na párech kompenzačních elektrod. Vyznačeny jsou také orientace souřadných soustav 𝑥𝑦𝑧
a (𝑥𝑦𝑧)′, které v rámci práce používáme.

mezi soustavami je možné realizovat pomocí transformační matice přechodu 𝑥𝑦𝑧 →
(𝑥𝑦𝑧)′

R =
√

2
2

⎛⎜⎜⎜⎝
1 −1 0
1 1 0
0 0

√
2

⎞⎟⎟⎟⎠ . (2.10)

Jedná se o matici rotace o úhel 45° kolem osy 𝑧, zpětnou transformační maticí tedy
bude matice rotace o −45°.

Nejdříve obecně vyjádřeme libovolný mikropohyb v prostoru v soustavě 𝑥𝑦𝑧 násle-
dovně

𝑘

ΩvMM(𝑡) = 𝛽𝑥 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑥)x̂ + 𝛽𝑦 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑦)ŷ + 𝛽𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑧)ẑ, (2.11)

kde 𝑘 je velikost vlnového vektoru laseru detekujícího mikropohyb. Experimentální
uspořádání nám bohužel nedovoluje nastavit směr svazku S𝑥𝑦 tak, aby měl nulový prů-
mět do osy 𝑧, viz obr. 2.5. Jednotkový vektor ve směru svazku S𝑥𝑦 označme Ŝ𝑥𝑦 = 𝑎x̂+
𝑏ŷ + 𝑐ẑ. Projekce mikropohybu do směrů detekčních svazků jsou vyjádřeny v tab. 2.1.

Tabulka 2.1: Projekce vektoru daného vztahem (2.11) do směrů svazků, které používáme
k detekci EMM, viz obr. 2.5. Úhel 𝛾 odpovídá úhlu mezi svazkem S𝑧 a S𝑥𝑧, směr svazku S𝑥𝑦
je vyjádřen vektorem Ŝ𝑥𝑦 = 𝑎x̂ + 𝑏ŷ + 𝑐ẑ. Ve sloupci „detekovaná modulace“ můžeme
vidět označení amplitudy a fáze dané projekce mikropohybu.

svazek k · vMM/Ω detekovaná modulace

S𝑧 𝛽𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑧) 𝛽𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑧)
S𝑥𝑧 𝛽𝑥 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑥) sin 𝛾 + 𝛽𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑧) cos 𝛾 𝛽𝑥𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑥𝑧)
S𝑥𝑦 𝛽𝑥 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑥)𝑎 + 𝛽𝑦 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑦)𝑏 + 𝛽𝑧 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑧)𝑐 𝛽𝑥𝑦 cos (Ω𝑡 + 𝜑𝑥𝑦)
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Pomocí foton-korelační metody jsme schopní zjistit modulační indexy 𝛽𝑧, 𝛽𝑥𝑧, 𝛽𝑥𝑦

a k nim příslušné fáze. Mějme na paměti předpoklad, že fáze mikropohybu 𝜑 a deteko-
vaná fáze modulace fluorescence 𝜙fl jsou vůči sobě posunuty o hodnotu závisející na pod-
mínkách experimentu, které se snažíme držet konstantní – viz diskusi ke vztahu (2.8).
Vyjádříme-li z tab. 2.1 amplitudy a fáze jednotlivých projekcí, dostaneme pro složky
mikropohybu v soustavě 𝑥𝑦𝑧 následující vztahy

𝛽𝑥 = 1
sin 𝛾

√︁
𝛽2

𝑥𝑧 + 𝛽2
𝑧 cos2 𝛾 − 2𝛽𝑥𝑧𝛽𝑧 cos 𝛾 cos (𝜑𝑥𝑧 − 𝜑𝑧),

𝜑𝑥 = arg
(︁
𝛽𝑥𝑧𝑒𝑖𝜑𝑥𝑧 − 𝛽𝑧𝑒𝑖𝜑𝑧 cos 𝛾

)︁
,

(2.12)

𝛽𝑦 = 1
|𝑏|

⃒⃒⃒⃒
⃒𝛽𝑥𝑦e𝑖𝜑𝑥𝑦 − 𝑎

sin 𝛾
𝛽𝑥𝑧e𝑖𝜑𝑥𝑧 +

(︃
𝑎

tan 𝛾
− 𝑐

)︃
𝛽𝑧e𝑖𝜑𝑧

⃒⃒⃒⃒
⃒ ,

𝜑𝑦 = arg
(︃

𝛽𝑥𝑦e𝑖𝜑𝑥𝑦 − 𝑎

sin 𝛾
𝛽𝑥𝑧e𝑖𝜑𝑥𝑧 +

(︃
𝑎

tan 𝛾
− 𝑐

)︃
𝛽𝑧e𝑖𝜑𝑧

)︃
.

(2.13)

K plnému určení vektoru rychlosti mikropohybu potřebujeme znát 5 nezávislých para-
metrů – můžeme zvolit nulovou fázi.

EMM lze minimalizovat pomocí posunu střední polohy zachyceného iontu uvnitř
pasti, jak je popsáno v podkapitolách 1.2.2 a 1.3. V radiální rovině tento posun zajišťují
kompenzační elektrody, které lze vidět na obr. 2.5 i obr. 1.3. Potenciál na párech kom-
penzačních elektrod je označen tak, že 𝑈komp,x (resp. 𝑈komp,y) kompenzuje EMM pouze
v ose 𝑥 (resp. 𝑦), což je samozřejmě dáno umístěním kompenzačních elektrod. V axiál-
ním směru je iontem možno posouvat pomocí různých napětí na axiálních elektrodách,
viz analýzu v podkapitole 1.3.3.

V rámci procesu minimalizace EMM nejprve minimalizujeme axiální mikropohyb,
který detekujeme přímo svazkem S𝑧. Toto provedeme nastavením napětí na axiálních
elektrodách. Při tomto kroku je potřeba dodatečně chladit iont svazkem S𝑥𝑧, protože
axiální svazek není schopen chladit radiální pohyb. Intenzita svazku S𝑥𝑧 však musí být
v tomto případě natolik malá, aby svazek neovlivnil měření mikropohybu a zároveň
stabilizoval iont. Dále pak používáme svazek S𝑥𝑧, pomocí něhož vidíme průmět EMM
v ose 𝑥 a kompenzujeme EMM v ose 𝑥 změnou napětí 𝑈komp,x . Ze vztahu (2.12) plyne,
že abychom dostali 𝛽𝑥 = 0, pak musí platit, že

𝛽𝑥𝑧 = 𝛽𝑧 cos 𝛾,

𝜑𝑥𝑧 = 𝜑𝑧.
(2.14)

Nastavujeme tedy napětí 𝑈komp,x tak, abychom se těmto hodnotám přiblížili. Kompen-
zační napětí 𝑈komp,y určíme pomocí detekce svazkem S𝑥𝑦. Ze vztahu (2.13) plyne, že
pokud má být EMM ve směru 𝑦 nulový, pak pro měřené hodnoty 𝛽𝑥𝑦 a 𝜑𝑥𝑦 musí platit,
že

𝛽𝑥𝑦 =
⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝑎

sin 𝛾
𝛽𝑥𝑧e𝑖𝜑𝑥𝑧 −

(︃
𝑎

tan 𝛾
− 𝑐

)︃
𝛽𝑧e𝑖𝜑𝑧

⃒⃒⃒⃒
⃒ ,

𝜑𝑥𝑦 = arg
(︃

𝑎

sin 𝛾
𝛽𝑥𝑧e𝑖𝜑𝑥𝑧 −

(︃
𝑎

tan 𝛾
− 𝑐

)︃
𝛽𝑧e𝑖𝜑𝑧

)︃
.

(2.15)
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Protože při minimalizaci mikropohybu pracujeme v režimu 𝛽 ≪ 1, můžeme využít toho,
že modulační index je přibližně přímo úměrný modulaci fluorescence Δ𝑆/𝑆0 ∼ 𝛽. Ve
vztazích (2.14) a (2.15) tudíž můžeme modulační indexy 𝛽 nahradit přímo detekovanou
modulací fluorescence Δ𝑆/𝑆0.

Nyní uveďme příklad procesu minimalizace EMM pro konkrétní měření v případě
asymetrického buzení radiálních elektrod pasti. Nejprve byl EMM kompenzován v ose 𝑧.
Pomocí minimálně dvou měření pro různé nastavení napětí na axiálních elektrodách
(určených parametrem 𝜈 – viz podkapitolu 1.3.3) byla pomocí interpolace přímkou od-
hadnuta poloha minima. Tento odhad byl iteračně zpřesňován pomocí dalších dvojic
měření v bodech určených předchozí iterací. Díky nepřesnostem měření začne být na
určité škále napětí tento proces neefektivní – zde hledáme minimum pomocí měření po
dostatečně jemných krocích a následného proložení všech naměřených bodů modelem
průběhu axiálního elektrického pole podél osy 𝑧, viz výraz (1.32) a (1.33). I přestože
se tento model zatím nepodařilo spolehlivě experimentálně potvrdit, což je diskuto-
váno v podkapitole 2.3, lze jej použít za účelem nalezení minima axiální složky EMM
– v tomto případě nám nezáleží na absolutní hodnotě, ale pouze na poloze minima.
Popsaný proces je ilustrován na obr. 2.6.

EMM v ose 𝑥 byl minimalizován obdobným způsobem pomocí změny kompenzač-
ního napětí 𝑈komp,x . V tomto případě se však hledá modulace i s fází tak, aby platily
podmínky (2.14), přičemž 𝛾 = 45°. Tento proces je naznačen na obr. 2.7. Na rozdíl od
minimalizace v axiální ose jsou zde dva možné body, které mohou představovat řešení.
Požadavek, aby se detekovaná fáze EMM ve směru S𝑥𝑧 rovnala fázi v axiálním směru
jeden z těchto bodů vybere.

Minimalizace EMM ve zbývajícím směru 𝑦 byla provedena obdobně jako ve směru 𝑥.
V tomto případě je třeba vzít do úvahy vztahy (2.15). Směr svazku S𝑥𝑦 byl odhad-
nut pomocí měření vzdáleností zrcátka, které směruje svazek na iont, od pasti. Platí,
že Ŝ𝑥𝑦 = 0,346x̂ − 0,935ŷ − 0,081ẑ. Hodnoty statických napětí na elektrodách, ampli-
tudy a fáze modulace foton-korelačního signálu pro nalezené minimum ve všech směrech
jsou zapsány v tab. 2.2. Poloha, ve které iont vykonává minimální mikropohyb ovšem
není konstantní. V našem případě si lze všimnout, že se ideální kompenzační napětí
mění na škále ∼ 0,1 V.

Tabulka 2.2: Hodnoty statického napětí na axiálních a kompenzačních elektrodách v prů-
běhu hledání minima EMM v případě asymetrického buzení pasti. Proces začíná minimalizací
axiálního mikropohybu, dále je pak mikropohyb minimalizován v ose 𝑥 a následně v ose 𝑦.
Tučně jsou označeny napětí nalezené v příslušném kroku procesu minimalizace. Hvězdičkou
jsou naopak označeny napětí, které neovlivňují mikropohyb detekovaný příslušným svazkem.
Poslední řádek tabulky odpovídá nalezenému minimu EMM. Připomeňme, že zde uvádíme
hodnoty pro jedno z měření. Obecně se kompenzační napětí nepatrně mění.

svazek 𝑈
(5)
dc [V] 𝑈

(6)
dc [V] 𝑈komp,x [V] 𝑈komp,y [V] Δ𝑆/𝑆0 × 103 [−] 𝜙fl [rad]

S𝑧 581,8 418,2 50* 50* 4,86 −0,43
S𝑥𝑧 581,8 418,2 43,1 50* 2,78 1,41
S𝑥𝑦 581,8 418,2 43,1 39,0 5,41 1,61
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2. Detekce mikropohybu

Obrázek 2.6: Naměřené hodnoty amplitud modulace Δ𝑆/𝑆0 a fází 𝜙fl foton-korelačního
signálu při procesu minimalizace EMM v ose 𝑧. Pro představu je zde zobrazen také
modulační index 𝛽𝑧 vypočtený dle postupu popsaném v podkapitole 2.1.2. Vykreslené
přímky v horním grafu zobrazují jednotlivé kroky procesu hledání minima. Vidíme, že již
po třech krocích iterační minimalizace EMM byl nalezen úzký interval, ve kterém leží
minimum. Přesnější odhad minima byl získán proměřením EMM v tomto intervalu, což
lze vidět na spodním výřezu. Nalezené minimum odpovídá napětím na axiálních elektro-
dách 𝑈

(5)
dc = 581,8 V, 𝑈

(6)
dc = 418,2 V.

33



2.2. Měření zbytkového EMM

Obrázek 2.7: Minimalizace EMM v ose 𝑥 pomocí svazku ve směru S𝑥𝑧 – analogicky
procesu v ose 𝑧, viz obr. 2.6. V tomto případě hledáme řešení vyhovující vztahům (2.14).
Existují dva průsečíky hledané hodnoty modulace Δ𝑆/𝑆0 s interpolační přímkou, přičemž
podmínka pro fázi detekovaného signálu vybere správné řešení. Stejně jako v případě mi-
nimalizace v ose 𝑧 byl nalezen úzký interval, ve kterém leží hledaný bod, relativně rychle.
Výsledné kompenzační napětí jsme určovali s přesností na 0,1 V, výsledná hodnota v tomto
případě byla 𝑈komp,x = 43,1 V.
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2. Detekce mikropohybu

2.2.3 Kvantifikace a odhad nejistot
Fyzikální model představený v podkapitole 2.1.2, konkrétně vztah (2.9), použijeme
k přepočtu naměřených amplitud modulace foton-korelačního signálu Δ𝑆/𝑆0 na odpo-
vídající modulační indexy 𝛽, přičemž se pokusíme odhadnout nejistotu měření.

Nejprve je třeba odhadnout nejistotu určení amplitudy modulace a fáze foton-
korelačního signálu. Tato nejistota je dána nejistotou parametrů proložení získaných
histogramů funkcí ze vztahu (2.2). Předpokládáme, že jednotlivé četnosti získaného
histogramu mají normální rozdělení, přičemž uvažujeme, že rozptyl je způsoben ex-
perimentálním šumem nezávislým na pohybu iontu. Hodnotu tohoto rozptylu odhad-
neme pomocí detekce foton-korelačních signálů pro nulový mikropohyb. Základní myš-
lenka tohoto postupu je, že v limitě nulového mikropohybu je předpokládaná míra
fluorescence nekorelovaná s buzením pasti, tzn. foton-korelační signál odpovídá kon-
stantní hodnotě. Vzhledem k předpokladu, že četnosti ve foton-korelačním signálu od-
povídají normálnímu rozdělení, můžeme použít standardní vztah pro odhad rozptylu
normálního rozdělení [32, s. 52]. Nulový mikropohyb pak reálně simulujeme detekcí od-
ražených fotonů od elektrod pasti – ideálně iont vůbec není přítomný v pasti. Princip
tohoto postupu byl převzat z [25]. Experimentálně bylo zjištěno, že nejistota amplitudy
modulace 𝜎Δ𝑆/𝑆0 závisí na celkovém počtu detekovaných fotonů, tuto závislost vidíme
na obr. 2.8.

Obrázek 2.8: Experimentálně určená závislost nejistoty měření amplitudy modulace 𝜎Δ𝑆/𝑆0

na celkovém počtu detekovaných fotonů 𝑁 foton-korelačního signálu (resp. na čase inte-
grace histogramu – při četnosti 3000 fotonů za sekundu). Vidíme také odhad nejistoty
modulačního indexu 𝜎𝛽 plynoucí z 𝜎Δ𝑆/𝑆0 pomocí zákona šíření nejistot, viz vztah (2.18)
a (2.19).
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2.2. Měření zbytkového EMM

Parametry foton-korelačního signálu, viz předpis (2.2), určujeme proložením jednot-
livých detekovaných histogramů tak, jak je vidět na obr. 2.4. K tomuto účelu využíváme
metodu maximální věrohodnosti2, která je pro náš případ ekvivalentní metodě nejmen-
ších čtverců [33]. Maximalizace funkce věrohodnosti nám však poskytuje, vzhledem
k použitým knihovnám v programovacím jazyce Python, pohodlnější odhad nejistot
parametrů. Prvky variančně-kovarianční matice parametrů proložení histogramu Σhist

𝑖,𝑗

dostaneme jednoduše jako [33, s. 88]

Σhist
𝑖,𝑗 =

(︃
−𝜕2 ln 𝐿

𝜕𝜃𝑖𝜕𝜃𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜃=𝜃

)︃−1

= −𝐻−1
𝑖,𝑗 (𝜃), (2.16)

kde 𝐿 je funkce věrohodnosti, 𝜃 označuje vektor hledaných parametrů modelu. Dle stan-
dardních zvyklostí 𝜃 znamená odhad parametrů a H značí Hessovu matici funkce ln 𝐿.
Diagonální prvky matice Σhist pak vyjadřují rozptyly parametrů. Vztah (2.2) můžeme
transformovat tak, že hledanými parametry jsou přímo 𝑆0, Δ𝑆/𝑆0 a 𝜙fl. Odhady stan-
dardních nejistot Δ𝑆/𝑆0 a 𝜙fl pro nalezené minimum EMM jsou zaznamenány v tab. 2.3.
Tento postup byl také použit při analýze závislosti nejistoty 𝜎Δ𝑆/𝑆0 na počtu detekova-
ných fotonů foton-korelačního signálu, viz obr. 2.8.

Abychom mohli vztah (2.9) použít k přepočtu mezi Δ𝑆/𝑆0 a 𝛽, potřebujeme znát
frekvenční rozladění detekčního laseru Δ při detekci, frekvenci RF buzení pasti Ω a šířku
dipólového přechodu Γ. Při minimalizaci EMM je logická snaha nastavit parametry
detekce tak, abychom dosáhli co nejvyšší citlivosti, o čemž jsme se zmínili v podkapi-
tole 2.2.1. Přestože jsme schopni kontrolovat frekvenci detekčního laseru velmi přesně,
použitý postup nastavení rozladění Δ je bohužel poměrně nepřesný kvůli nejistotě
určení rezonanční frekvence přechodu. Nastavením Δ tak, abychom maximalizovali
citlivost detekce EMM odhadujeme, že Δ = −2𝜋 × 32(4) MHz, viz obr. 2.2. Předpoklá-
dáme, že nejistotu Γ můžeme zanedbat, tedy Γ = 2𝜋 × 21,008 MHz. Frekvenci buzení
pasti Ω určíme pomocí získaných foton-korelačních signálů, kde je údaj o periodě spí-
nání – viz obr. 2.4. Podle údajů, které jsou dány histogramy získanými při minimalizaci
EMM, pro naše měření odhadujeme Ω = 2𝜋 ×30,04(28) MHz. Výsledné hodnoty modu-
lačních indexů příslušející naměřeným amplitudám modulace fluorescenčního signálu
pro nalezené minimum EMM byly získány numerickým řešením rovnice (2.9) a jsou
zapsány v tab. 2.3.

Nejistotu indexů 𝛽 určíme pomocí zákona šíření nejistot. Nejprve uvedeme zákon
šíření nejistot obecně pro soubor 𝑚 funkcí 𝑓1, 𝑓2,...,𝑓𝑚, které jsou funkcemi 𝑛 proměn-
ných 𝑥1, 𝑥2,...,𝑥𝑛. Vztah mezi variančně-kovarianční maticí proměnných Σx a funkčních
hodnot Σf je [33, s. 60]

Σf = Jf · Σx · JT
f , (2.17)

kde prvky matice 𝐽𝑘,𝑙 ≡ 𝜕𝑓𝑘/𝜕𝑥𝑙 – jedná se tedy o Jacobiho matici. Symbol JT označuje
transponovanou Jacobiho matici. Vztah (2.17) představuje velmi úsporný a pohodlný
zápis zákona šíření nejistot. V našem případě pro rozptyl modulačního indexu 𝜎2

𝛽 platí,

2V angličtině maximum likehood estimation.
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že

𝜎2
𝛽 =

(︃
𝜕𝛽

𝜕(Δ𝑆/𝑆0)
,

𝜕𝛽

𝜕Ω ,
𝜕𝛽

𝜕Δ

)︃
· diag(𝜎2

Δ𝑆/𝑆0 , 𝜎2
Ω, 𝜎2

Δ) ·

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜕𝛽

𝜕(Δ𝑆/𝑆0)
𝜕𝛽

𝜕Ω
𝜕𝛽

𝜕Δ

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
, (2.18)

kde uvažujeme 𝛽 = 𝛽(Δ𝑆/𝑆0, Ω, Δ) a šířku přechodu Γ považujeme za konstantu. Bo-
hužel vztah (2.9) je příliš složitý na to, abychom se pokoušeli vyjádřit 𝛽 explicitně. Pod-
mínku (2.9) však při numerickém řešení vyjadřujeme ve tvaru 𝐹 (𝛽,Δ𝑆/𝑆0, Ω, Δ) = 0.
Jako výstup použitého algoritmu dostáváme i první derivace funkce 𝐹 (𝛽,Δ𝑆/𝑆0, Ω, Δ),
což můžeme s výhodou využít k výpočtu derivací 𝛽 podle parametrů. Derivací rov-
nice 𝐹 (𝛽,Δ𝑆/𝑆0, Ω, Δ) = 0 podle proměnných za předpokladu, že 𝛽 = 𝛽(Δ𝑆/𝑆0, Ω, Δ)
můžeme výraz (2.18) vyjádřit pomocí derivací funkce 𝐹 jako

𝜎2
𝛽 =

(︃
𝜕𝐹

𝜕𝛽

)︃−2

J𝐹 · diag(𝜎2
Δ𝑆/𝑆0 , 𝜎2

Ω, 𝜎2
Δ) · JT

𝐹 , (2.19)

kde J𝐹 jsou vektory prvních derivací funkce 𝐹 podle parametrů obdobně jako ve
vztahu (2.18). Získané standardní nejistoty modulačních indexů v nalezeném minimu
EMM pomocí tohoto vztahu jsou zaneseny do tab. 2.3.

Tabulka 2.3: Odhad hodnot amplitudy modulace fluorescence Δ𝑆/𝑆0, fáze foton-
korelačního signálu 𝜙fl, které se liší od skutečných fází mikropohybu 𝜑 pouze o konstantní
hodnotu, a vypočtené hodnoty modulačních indexů 𝛽 včetně příslušných standardních ne-
jistot pro minimalizovaný EMM jednoho iontu vápníku v pasti v ÚPT.

směr Δ𝑆/𝑆0 × 103 [−] 𝜎Δ𝑆/𝑆0 × 103 𝜙fl [rad] 𝜎𝜙fl 𝛽 × 103 [−] 𝜎𝛽 × 103

S𝑧 4,86 1,37 −0,43 0,28 1,70 0,48
S𝑥𝑧 2,78 1,31 1,41 0,47 0,97 0,46
S𝑥𝑦 5,41 1,51 1,61 0,28 1,89 0,53

Jakmile známe modulační indexy 𝛽𝑧, 𝛽𝑥𝑧, 𝛽𝑥𝑦 a příslušné fáze 𝜑𝑧, 𝜑𝑥𝑧 a 𝜑𝑥𝑦, můžeme
použít transformační vztahy (2.12) a (2.13) pro získání modulačních indexů a fází
v ortogonální soustavě 𝑥𝑦𝑧. Standardní nejistoty po této transformaci opět získáme
použitím zákona šíření nejistot, viz vztah (2.17). Nejistotu úhlu 𝛾 můžeme odhadnout
pomocí známého rozměru omezující apertury – odhadujeme, že 𝜎𝛾 ≈ 3°. Nejistota
určení směrového vektoru Ŝ𝑥𝑦 je způsobena nejistotami měření vzdáleností v optické
aparatuře. Pro jednotlivé složky odhadujeme Ŝ𝑥𝑦 = [0,35(2); −0,935(7); −0,081(8)].
Získané hodnoty 𝛽𝑥, 𝛽𝑦, 𝛽𝑧 včetně fází a nejistot jsou zapsány v tab. 2.4. Jsou zde také
příslušné složky amplitudy oscilujícího elektrického pole vypočtené podle vztahu (2.1).
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2.3. Měření axiálního mikropohybu podél osy 𝑧

Výsledný vektor oscilujícího elektrického pole související se zbytkovým EMM je

EEMM(𝑡) = [ (2,3 ± 0,8) cos (Ω𝑡 + 2,14)x̂ + (1,2 ± 0,6) cos (Ω𝑡 − 2,00)ŷ
+ (1,6 ± 0,4) cos (Ω𝑡 − 0,43)ẑ ] V m−1.

(2.20)

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo dosáhnout takto malé amplitudy elektrického
pole EEMM v rovině 𝑥𝑦, zdá se, že můžeme předpokládat, že fázový rozdíl buzení radi-
álních elektrod 𝜙ac je dostatečně malý – viz vztah (1.18) a diskusi v podkapitole 1.2.2.

Tabulka 2.4: Získané složky vektoru vyjadřujícího zbytkový EMM v soustavě 𝑥𝑦𝑧 po jeho
minimalizaci, viz obecné vyjádření (2.11).

𝑖 𝛽𝑖 × 103 [−] 𝜎𝛽𝑖
× 103 [−] 𝜑𝑖 [rad] 𝜎𝜑𝑖

[rad] 𝐸rf,i [V/m] 𝜎𝐸rad,i [V/m]

𝑥 2,45 0,90 2,14 0,33 2,29 0,84
𝑦 1,31 0,65 −2,00 0,51 1,23 0,61
𝑧 1,70 0,48 −0,43 0,28 1,59 0,45

2.3 Měření axiálního mikropohybu podél osy 𝑧

V podkapitole 1.3 jsme představili model popisující průběh amplitudy a fáze axiálního
elektrického pole pro případ lineární pasti v ÚPT. Vztah (1.32) souvisí s amplitudou
i fází axiálního mikropohybu podél osy 𝑧 v závislosti na oscilujících napětích na elektro-
dách pasti a fázových posunech těchto oscilací. Dále jsme do modelu také přidali vliv
vychýlení axiálních elektrod z polohy, která je dána technickou dokumentací geometrie
pasti, což se zdá, že by mohlo vysvětlovat naměřené závislosti.

V rámci ověření správnosti modelu a případného určení neznámých parametrů byl
proměřen průběh axiálního mikropohybu podél osy 𝑧 pro případ asymetrického bu-
zení pasti. Obecný model obsahuje celkem 13 nezávislých parametrů (můžeme volit
referenční fázi). Analyzujeme však asymetrické uspořádání buzení, viz obr. 1.2, platí
tedy 𝑉

(2)
rf = 𝑉

(4)
rf = 0. Příslušné fáze 𝜙(2) a 𝜙(4) můžeme tedy také vypustit. Dle vý-

sledku minimalizace EMM ve všech osách, viz výsledné pole (2.20), můžeme zanedbat
fázový rozdíl buzení elektrod 1 a 3, tedy volíme 𝜙(1) = 𝜙(3) = 0. Dále pak předpoklá-
dáme, že napětí na obou buzených radiálních elektrodách jsou stejné, tedy 𝑉

(1)
rf = 𝑉

(3)
rf .

Zkušebním měřením fázového posunu oscilujících napětí na axiálních elektrodách bylo
zjištěno, že tento posuv je na obou elektrodách stejný, předpokládáme tedy 𝜙(5) = 𝜙(6).
Při tomto měření byl také zjištěn poměr mezi oscilujícími napětími na axiálních elektro-
dách 𝑉

(5)
rf /𝑉

(6)
rf ≈ 0,84, který by měl záviset pouze na vazbě mezi axiálními a radiálními

elektrodami – tento poměr můžeme měnit přidáním kapacity mezi zem a jednotlivé axi-
ální elektrody. Předpokládáme, že hodnoty napětí 𝑉

(5)
rf a 𝑉

(6)
rf jsou úměrné amplitudě

buzení radiálních elektrod. Zbývá tedy 5 volných parametrů, po jejichž dosazení do
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obecného vyjádření axiálního elektrického pole (1.32) dostáváme výraz

̃︀𝐸rf,z(𝑧) =2𝑉
(1,3)

rf 𝐸
(rad)
0,𝑧 (𝑧) + 𝑉

(6)
rf e𝑖𝜙(5,6) (︁−𝑝𝐸

(ax)
0,𝑧

[︁
−𝑧 + Δ𝑧(5)

]︁
+

+ 𝐸
(ax)
0,𝑧

[︁
𝑧 − Δ𝑧(6)

]︁)︁
,

(2.21)

kde jsme označili 𝑉
(5)

rf /𝑉
(6)

rf ≡ 𝑝. Posuvy Δ𝑧(5) a Δ𝑧(6) jsou závislé pouze na geometrii
pasti, tedy fixní pro všechny naměřené závislosti. Poměr 𝑝 je, za předpokladu neměnné
vazby axiálních a radiálních elektrod, také fixní.

Axiální poloha iontu je kontrolována pomocí statických napětí na axiálních elektro-
dách, viz analýzu v podkapitole 1.3.3. Vzhledem k přímější vazbě na experiment dále
nahrazujeme souřadnici 𝑧 za parametr 𝜈, který je se 𝑧 svázán vztahem (1.36). Z pod-
kapitoly 1.3.3 také připomeňme definici 𝜈 ≡

(︁
𝑈

(5)
dc − 𝑈

(6)
dc

)︁
/(𝑈 (5)

dc + 𝑈
(6)
dc ), vidíme tedy

přímou souvislost s nastavovanými statickými napětími na axiální elektrody.
Nejprve jsme přidáním kondenzátoru o kapacitě 33 pF mezi zem a elektrodu 5 a la-

ditelného kondenzátoru mezi zem a elektrodu 6 docílili stejných kmitajících napětí na
obou elektrodách, tedy 𝑝 ≈ 1. Dále jsme pak osciloskopem zjistili, že 𝑉

(6)
rf ≃ 31,5 V.

V tomto režimu byla proměřena axiální složka mikropohybu v závislosti na 𝜈, viz černě
vyznačené body na obr. 2.9. Dále jsme provedli několik dalších měření bez přidaných
kondenzátorů, což odpovídá zmiňovanému poměru 𝑝 ≈ 0,84. Toto bylo provedeno pro
různé amplitudy buzení radiálních elektrod, viz obr. 2.10. Amplitudy buzení jsme měli
možnost odečítat senzorem, který nám poskytuje přibližnou hodnotu 𝑉

(1,3)
rf,0 skutečné

amplitudy 𝑉
(1,3)

rf . Informaci o amplitudě buzení jsme zahrnovali do modelu vyjádře-
ním 𝑉

(1,3)
rf = 𝑘𝑉

(1,3)
rf,0 a 𝑉

(6)
rf = 𝑙𝑉

(1,3)
rf,0 , kde konstanty 𝑘 a 𝑙 jsou fixní pro všechny měření.

Celkem tedy uvažujeme čtyři parametry společné všem měřením, konkrétně 𝑘, 𝑙, Δ𝑧(5)

a Δ𝑧(6), a jeden parametr obecně různý pro všechny měření – 𝜙(5,6). Předpokládáme,
že fázový posuv 𝜙(5,6) může záviset na 𝑉

(1,3)
rf neznámým způsobem.

Modelem (2.21) je celkem prokládáno 6 naměřených závislostí. Bohužel se ukazuje,
že proložení dostupných amplitud axiálního EMM nám jednoznačně neurčuje oba po-
suvy axiálních elektrod. Proložením jsme však schopni zjistit součet Δ𝑧(5) + Δ𝑧(6), na
který je závislost mnohem citlivější. Jednotlivé posuvy lze pak dopočítat tak, aby je-
jich hodnoty odpovídaly výsledkům naměřených axiálních sekulárních frekvencí v rámci
předchozí práce [6] – tedy aby platilo, že 𝜅 ≈ 0,0597, viz vztah pro kvadrupólový po-
tenciál lineární pasti (1.2). Dostáváme, že Δ𝑧(5) = −43(2) µm a Δ𝑧(6) = −23(2) µm,
což odpovídá posuvu axiálních elektrod 𝛿𝑧(5)

ax = −55(3) µm a 𝛿𝑧(6)
ax = −29(3) µm – viz

vztah (1.30). Výsledek ukazuje, že obě axiální elektrody jsou posunuty ve směru −𝑧

vzhledem k radiálním elektrodám, viz obr. 1.11. Naměřené průběhy axiálního EMM
v závislosti na 𝜈 jsou vykresleny na obr. 2.9 a obr. 2.10 včetně proložení modelem (2.21).

Při následném srovnání zjišťujeme, že hodnoty amplitud buzení radiálních elek-
trod 𝑉

(1,3)
rf plynoucí z proložení jsou zhruba poloviční než by měly být dle zmiňovaného

senzoru snímající tuto hodnotu. Dostáváme hodnotu konstanty 𝑘 ≈ 0,43, čekali bychom
však 𝑘 ≈ 1. Navíc je zřejmé, že výsledné amplitudy buzení neodpovídají realitě, pro-
tože některé z nich nesplňují podmínku zachycení iontu (1.13). Tento problém bychom
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mohli řešit umělým přidáním korekčního faktoru do modelu, přičemž podezření může
padnout na chybný výpočet funkcí 𝐸

(rad)
0,𝑧 (𝑧) a 𝐸

(ax)
0,𝑧 (𝑧) pomocí MKP. Dále bychom také

mohli uvažovat chybný faktor při přepočtu detekovaných amplitud modulace foton-
korelačních signálů Δ𝑆/𝑆0 na amplitudy oscilujícího elektrického pole 𝐸rf,z – postup
tohoto přepočtu je popsán v podkapitole 2.1. Očekávali bychom, že takovýto faktor by
mohl mít hodnotu ∼ 2, čímž bychom museli vynásobit také výsledné zbytkové oscilující
elektrické pole po minimalizaci EMM, viz vyjádření (2.20). Vzhledem k záměru této
práce, což je odhad frekvenčních posuvů plynoucích ze zbytkového mikropohybu iontu
a jejich nejistot, však faktor 2 není až tak zásadní – viz diskusi výsledků v podkapi-
tole 3.3.2.

Můžeme tedy shrnout, že se nám momentálně nepodařilo s jistotou potvrdit sou-
lad představeného modelu axiálního elektrického pole, který je uveden v podkapi-
tole 1.3.1, s experimentem. Nalezená proložení však ukazují, že základní vlastnosti
axiálního mikropohybu plynoucí z tohoto modelu odpovídají naměřeným závislostem,
viz obr. 2.9 a obr. 2.10. Tohoto faktu využíváme při minimalizaci EMM v axiálním
směru, viz obr. 2.6.

Obrázek 2.9: Naměřené amplitudy a fáze axiálního mikropohybu v závislosti na axiální
poloze iontu, která je dána parametrem 𝜈, viz vztah (1.36). Zde můžeme srovnat výsledky
pro případ přidaných kondenzátorů na axiální elektrody tak, aby 𝑝 ≈ 1 a případ bez těchto
kondenzátorů, kdy platí 𝑝 ≈ 0,84. Měření pro 𝑝 ≈ 1 poskytuje zásadní informaci pro určení
parametrů Δ𝑧(5) a Δ𝑧(6). Další prokládané měření jsou zobrazeny na obr. 2.10.
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2. Detekce mikropohybu

Obrázek 2.10: Další dodatečně naměřené amplitudy a fáze axiálního mikropohybu v zá-
vislosti na axiální poloze iontu použité k určení posuvů Δ𝑧(5) a Δ𝑧(6). K jednoznačnému
určení těchto posuvů jsme však museli využít informaci o axiálních sekulárních frekvencích,
konkrétně, že 𝜅 ≈ 0,579, viz diskusi v textu.
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3. Vliv pohybu iontu na systematické posuvy frekvence

3. Vliv pohybu iontu na systema-
tické posuvy frekvence

V této kapitole rozebíráme vliv pohybu iontu, přičemž zvláště uvádíme vliv zbytko-
vého EMM, na pozorovanou frekvenci přechodu mezi dvěma energetickými hladinami
tohoto iontu. Poznatky pak aplikujeme v případě kvadrupólového přechodu iontu váp-
níku 42𝑆1/2 → 32𝐷5/2, který lze vidět na obr. 2.1. Je zde proveden odhad systematic-
kého posuvu frekvence tohoto kvadrupólového přechodu včetně nejistoty, což je klíčový
výstup této práce. Dále jsou také diskutovány možnosti minimalizace tohoto posuvu
a jeho nejistoty.

Pohyb iontu a s ním spojené vlivy představují pouze část podmínek, které ovlivňují
přesné měření a stabilizaci frekvence pomocí iontového standardu. Vliv prostředí iontu
na energetické hladiny je poměrně složitý a je vhodné celkový vliv rozdělit na jedno-
dušší části. Je běžné, že se autoři odborných metrologických publikací zabývajících se
iontovými hodinami snaží co nejvěrohodněji obsáhnout nejpodstatnější z vlivů. Velmi
pěkné shrnutí lidského snažení v tomto směru až do roku 2015 poskytuje např. [5].

3.1 Dopplerův posuv
Již více než století jsme si vědomi, že transformace mezi vzájemně se pohybujícími sou-
stavami je o něco složitější, než bychom očekávali podle našich každodenních zkušeností.
Z trojrozměrného prostoru „se stal“ prostor čtyřrozměrný a transformace vektorů mezi
soustavami přešla v transformaci čtyřvektorů pomocí Lorentzovy transformace. Důsled-
kem toho je i různá pozorovaná frekvence elektromagnetického záření ve vzájemně se
pohybujících soustavách – Dopplerův jev. O Dopplerově jevu jsme se již zmínili v sou-
vislosti s detekcí mikropohybu v podkapitole 2.1.1.

Frekvence 𝑓 ′ pozorovaná v soustavě spojené s pohybujícím se iontem rychlostí v
vzhledem k laboratorní soustavě, ve které má frekvence hodnotu 𝑓 je dána vztahem [5,
34]

𝑓 ′ = 𝑓
1 − k̂·v

𝑐√︁
1 − 𝑣2

𝑐2

, (3.1)

kde k̂ představuje směr šíření vlnění v laboratorní soustavě. Typické hodnoty rychlostí
zchlazeného iontu jsou ∼ 1 m s−1, což můžeme pozorovat např. na obr. 1.7, kde vidíme
hodnoty kinetické energie. Tyto rychlosti jsou natolik malé, že můžeme vztah (3.1)
aproximovat mocninnou řadou, přičemž zanedbáme členy třetího řádu a vyšší. Pro
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3.1. Dopplerův posuv

relativní frekvenční posuv přibližně platí

𝑓 − 𝑓 ′

𝑓 ′ ≈

⎛⎝ k̂ · v
𝑐

− 𝑣2

2𝑐2

⎞⎠ . (3.2)

První člen představuje klasický Dopplerův jev, zatímco kvadratický člen je relativistický
– jedná se o dilataci času. Pokud je iont dostatečně zchlazený, pak střední rychlost ⟨v⟩,
ve smyslu středování přes dobu interakce iontu s excitační laserovou vlnou, je zane-
dbatelná [26, 5]. Podstatný je však relativistický člen, který ve vztahu (3.2) vystupuje
ve druhé mocnině. Tomuto členu Dopplerova posuvu říkáme Dopplerův posuv druhého
řádu. Dále budeme uvažovat pouze tento člen.

Uvažujme, že v rámci laboratorní soustavy drží zpětná vazba laser na takové frek-
venci, která excituje pohybující se iont. V klidové soustavě iontu jde o rezonanční
frekvenci 𝑓0. Aby tedy docházelo k excitaci, musí být frekvence laseru v soustavě spo-
jené s iontem ⟨𝑓 ′⟩ = 𝑓0 [5]. Pokud se frekvence laseru 𝑓 mění po dobu excitace jen
nepatrně, vyplývá ze vztahu (3.2), že relativní posuv frekvence laseru v laboratorní
soustavě a skutečné hodnoty rezonanční frekvence je [13]

𝑓 − 𝑓0

𝑓0
=
⟨

Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
≈ −⟨𝑣2⟩

2𝑐2 , (3.3)

kde středování opět probíhá přes dobu interakce iontu a laserového světla, která je
typicky ∼ 100 ms.

V podkapitole 1.2 jsme si ukázali, že pohyb zachyceného iontu v elektrické pasti
se skládá ze sekulárního pohybu, IMM a EMM. Dále jsme v podkapitole 1.2.3 viděli,
že se toto dělení uplatňuje při úvahách o kinetické energii iontu, která ovšem souvisí
s ⟨𝑣2⟩. Nyní tedy celkový pohyb iontu rozepíšeme do těchto složek, tedy uvažujme v =
vsec + vIMM + vEMM. Pro druhou mocninu rychlosti dostáváme

𝑣2 = 𝑣2
sec + 𝑣2

IMM + 𝑣2
EMM + 2 (vsec · vIMM + vsec · vEMM + vIMM · vEMM) . (3.4)

Uvědomíme-li si, že v každém členu se skalárním součinem v (3.4) násobíme mezi sebou
oscilace sekulární a oscilace mikropohybu (pro lepší uvědomění viz analytické řešení pro
polohu (1.16)), přičemž pokaždé dostáváme některou z harmonických funkcí v první
mocnině, tzn. střední hodnoty těchto členů vymizí. Více fyzikálně názornější vysvětlení
zní: v reálném případě odpovídá sekulární pohyb tepelnému pohybu, je tedy nekore-
lovaný s EMM. IMM sice souvisí se sekulárním pohybem, ale jejich součin osciluje
s frekvencí buzení pasti, tedy v průměru také vymizí. Celá úvaha tedy znamená, že cel-
kový Dopplerův posuv druhého řádu můžeme získat součtem příspěvků od sekulárního
pohybu, IMM a EMM.

Nejprve vyjádřeme příspěvek sekulárního pohybu. Jedná se o tepelný pohyb ve třech
nezávislých směrech. Střední hodnota druhé mocniny rychlosti sekulárního pohybu,
dle ekvipartičního teorému, odpovídá ⟨𝑣2

sec⟩ = 3𝑘B𝑇/𝑚. Z toho vyplývající relativní
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Dopplerův posuv druhého řádu je⟨
Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
sec

= −3
2

𝑘B

𝑚𝑐2 𝑇. (3.5)

Příspěvek IMM úzce souvisí se sekulárním pohybem a tedy také s teplotou iontu.
Již jsme ukázali, že pro typické podmínky zachycení iontu je kinetická energie IMM
přibližně rovna energii sekulárního pohybu v dané ose, viz obr. 1.7. Mikropohyb v axi-
ální ose mající charakter IMM můžeme pohodlně zanedbat. Nezanedbatelný příspěvek
tedy dostáváme pouze z radiálních směrů, které efektivně přidávají další dva stupně
volnosti, platí tedy ⟨

Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
sec+IMM

= −5
2

𝑘B

𝑚𝑐2 𝑇. (3.6)

Pro příspěvek EMM využijeme obecný předpis (2.11), který jsme použili v rámci
detekce zbytkového EMM. Po vyjádření ⟨𝑣2

EMM⟩ dostáváme příspěvek k frekvenčnímu
posuvu ⟨

Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
EMM

= −
(︃

Ω
2𝑐𝑘

)︃2 (︁
𝛽2

𝑥 + 𝛽2
𝑦 + 𝛽2

𝑧

)︁
. (3.7)

Celkový Dopplerův posuv druhého řádu je součtem všech příspěvků, máme tedy [26]
⟨

Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
= −5

2
𝑘B

𝑚𝑐2 𝑇 −
(︃

Ω
2𝑐𝑘

)︃2 (︁
𝛽2

𝑥 + 𝛽2
𝑦 + 𝛽2

𝑧

)︁
. (3.8)

Dosazením modulačních indexů odpovídajících zbytkovému EMM z tab. 2.4 do vý-
razu (3.7) dostáváme příspěvek EMM Dopplerova posuvu druhého řádu. Dosažitelná
teplota iontu v rámci této práce nebyla zjišťována, můžeme však odhadovat, že by se
její hodnota měla blížit k Dopplerově limitu zchlazení iontu 𝑇D = 0,5 mK – viz pod-
kapitolu 1.2.3. Takto odhadované hodnoty relativního Dopplerova posuvu frekvence
druhého řádu jsou zapsány v tab. 3.1. K určení standardních nejistot jsme opět použili
zákon šíření nejistot, který je obecně dán vztahem (2.17). Nejistotu budící frekvence Ω
a modulačních indexů 𝛽 jsme převzali z předchozí kapitoly – viz podkapitolu 2.2.3.
Hodnota teploty byla jen velmi hrubě odhadnuta, výsledek uvádíme pro relativní ne-
jistotu 100 %.

Tabulka 3.1: Odhad relativního Dopplerova frekvenčního posuvu druhého řádu pro mini-
malizovaný EMM a Dopplerovu teplotu iontu zachyceného v elektrické pasti v ÚPT včetně
nejistot. Vidíme zde hodnoty pro příspěvek související s tepelným pohybem (sekulární +
IMM), který je dán vztahem (3.6), i příspěvek EMM, který odpovídá vztahu (3.7).

sekulární + IMM EMM celkem⟨
Δ𝑓D2

𝑓0

⟩
−2,9 × 10−18 −4,2 × 10−21 −2,9 × 10−18

𝜎D2 2,9 × 10−18 1,8 × 10−21 2,9 × 10−18

45



3.2. Starkův posuv

3.2 Starkův posuv
Druhý podstatný jev vyplývající z pohybu iontu v elektrické pasti, který ovlivňuje pozo-
rovanou rezonanční frekvenci přechodu mezi energetickými hladinami iontu je tzv. Star-
kův jev [29, s. 144] [30, s. 159]. V důsledku interakce dipólového momentu energetických
stavů iontu s přítomným elektrickým polem dochází k posuvu energetických hladin
těchto stavů. To má pak za následek frekvenční posuv rezonance přechodu.

Vzhledem k tomu, že zachycený iont v rámci pasti nedriftuje, můžeme předpokládat,
že ⟨E⟩ = 0. Nenulový příspěvek bude mít Starkův jev druhého řádu – úměrný

⟨
E2
⟩
.

Tzv. Starkův posuv druhého řádu se skládá ze skalárního a tenzorového příspěvku [5, 35].
Tenzorová část je závislá na orientaci elektrického pole vzhledem k ose kvantování. Při
použití vhodné metody středování frekvence hodinového přechodu1 tenzorový Starkův
posuv vymizí s dostatečnou přesností [18, 37]. V této práci tedy analyzujeme pouze
skalární Starkův posuv druhého řádu, který způsobuje relativní posuv frekvence dle
vztahu [38, 26] ⟨

Δ𝑓S2

𝑓0

⟩
= −1

2
Δ𝛼0

ℎ𝑓0

⟨
E2
⟩
, (3.9)

kde Δ𝛼0 ≡ 𝛼0(𝑒) − 𝛼0(𝑔) je diferenciální polarizibilita uvažovaného přechodu, přičemž
𝑒 (resp. 𝑔) označuje excitovaný (resp. základní) stav. Konstanta ℎ je neredukovaná
Planckova konstanta.

Celkové elektrické pole působící na iont dělíme na rychle oscilující pole příslušící
laserovému světlu, pole související s působením elektrod pasti na iont (tzn. s pohybem
iontu) a elektrické pole pocházející od okolního tepelného záření [39, 5]. Pracovně Star-
kův posuv příslušející těmto vlivům nazýváme postupně ac Starkův posuv, dc Starkův
posuv a BBR2 posuv. Jak již bylo zmíněno, s pohybem iontu souvisí pouze dc Starkův
posuv, na nějž se zde omezíme – nenechme se zmást označením dc, tento posuv zahr-
nuje i oscilující pole na RF frekvenci, která je však mnohem menší než optické frekvence.

Střední hodnotu druhé mocniny elektrického pole pasti působícího na iont
⟨
E2
⟩

vyjádříme podobným postupem, jaký byl použit v předchozí podkapitole 3.1. Opět
předpokládáme, že pohyb iontu lze rozdělit na sekulární pohyb, IMM a EMM. Celkové
zrychlení iontu tedy odpovídá součtu asec + aIMM + aEMM. Uvažujeme-li, že celkový
pohyb iontu je způsoben celkovým elektrickým polem dle pohybové rovnice 𝑚a = 𝑒E,
pak můžeme zapsat, že

⟨
E2
⟩

= 𝑚2

𝑒2

(︁⟨
a2

sec

⟩
+
⟨
a2

IMM

⟩)︁
+
⟨
E2

EMM

⟩
, (3.10)

kde uvažujeme, podobně jako u rychlostí v případě Dopplerova posuvu, že střední
hodnoty vzájemných skalárních součinů jednotlivých složek zrychlení jsou nulové – viz
diskusi ke vztahu (3.4). Zrychlení asec a aIMM vyjádříme pomocí řešení pohybové rov-
nice ve kvadrupólové aproximaci, které je dáno vztahem (1.8). Vztah mezi amplitudou

1Středováním přes tři vzájemně kolmé magnetické pole, které udávají osu kvantování, nebo přes
všechny Zeemanovské hladiny [36].

2Z anglického black-body radiation
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sekulárního pohybu v určité ose a teplotou spojenou s tímto pohybem je dán rov-
nicí (1.26). Dále také využijeme vyjádření sekulární frekvence pomocí parametrů 𝑎 a 𝑞,
viz vztah (1.9). Stejně jako v podkapitole 1.2.3 uvažujeme, že 𝑎𝑢 ≪ 𝑞2

𝑢. Pomocí těchto
vztahů zjišťujeme, že v jedné ose platí

⟨
𝑎2

sec,u

⟩
≪
⟨
𝑎2

IMM,u

⟩
≃ (Ω2/𝑚)𝑘B𝑇 [13]. V našem

případě iont vykonává IMM pouze v radiální rovině, tzn. ve dvou osách. Dosazením
tohoto výsledku do vztahu (3.10) dostáváme

⟨
E2
⟩

= 2𝑚Ω2

𝑒2 𝑘B𝑇 +
𝐸2

EMM,x + 𝐸2
EMM,y + 𝐸2

EMM,z

2 , (3.11)

přičemž jsme rozepsali středované druhé mocniny složek elektrického pole souvisejícího
s EMM, které byly určeny v předchozí kapitole – viz vyjádření (2.20). Dosazením
vztahu (3.11) do výrazu pro Starkův posuv (3.9) dostáváme vztah⟨

Δ𝑓S2

𝑓0

⟩
= −1

2
Δ𝛼0

ℎ𝑓0

𝑚Ω2

𝑒2

[︃
2𝑘B𝑇 + 𝑚Ω2

2𝑘2

(︁
𝛽2

𝑥 + 𝛽2
𝑦 + 𝛽2

𝑧

)︁]︃
, (3.12)

kde jsme využili vztah mezi oscilujícím elektrickým polem a modulačními indexy (2.1).
V rámci této práce nás speciálně zajímá příspěvek EMM, pro který platí⟨

Δ𝑓S2

𝑓0

⟩
EMM

= −1
2

Δ𝛼0

ℎ𝑓0

𝑚2Ω4

2𝑒2𝑘2

(︁
𝛽2

𝑥 + 𝛽2
𝑦 + 𝛽2

𝑧

)︁
. (3.13)

Abychom mohli odhadnout hodnotu relativního Starkova posuvu pro případ pře-
chodu 42𝑆1/2 → 32𝐷5/2 iontu vápníku podle vztahu (3.12), musíme znát rezonanční frek-
venci 𝑓0 a statickou diferenciální polarizibilitu Δ𝛼0 přechodu. Hodnota frekvence 𝑓0 =
(411 042 129 776 401,7 ± 1,1) Hz byla získána srovnáním dvou vápníkových iontových ho-
din, viz [40]. Hodnotu Δ𝛼0 = −7,2677(21) × 10−40 J m2 V−2 přebíráme z [38]. Odhady
jednotlivých příspěvků Starkova posuvu, které byly získány dosazením do vztahů (3.12)
a (3.13), je možno vidět v tab. 3.2. Stejně jako v případě Dopplerova posuvu, viz podka-
pitolu 3.1, zde uvažujeme teplotu iontu odpovídající Dopplerově teplotě 𝑇D = 0,5 mK
s relativní nejistotou 100 %.

Tabulka 3.2: Odhad relativního Starkova frekvenčního posuvu druhého řádu pro minima-
lizovaný EMM a Dopplerovu teplotu iontu zachyceného v elektrické pasti v ÚPT včetně
nejistot. Opět explicitně vypisujeme hodnoty pro příspěvky související s tepelným pohybem
(sekulární + IMM), který je možno identifikovat ve vztahu (3.12), i příspěvek EMM, viz
vztah (3.13).

sekulární + IMM EMM celkem⟨
Δ𝑓S2

𝑓0

⟩
1,7 × 10−18 6,2 × 10−21 1,7 × 10−18

𝜎S2 1,7 × 10−18 2,7 × 10−21 1,7 × 10−18
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3.3 Minimalizace frekvenčních posuvů a jejich ne-
jistot

V této podkapitole jsou popsány možnosti minimalizace hodnot frekvenčních posuvů
hodinového přechodu iontu zachyceného v elektrické pasti v ÚPT, které jsou dány
zbytkovým pohybem tohoto iontu. Je zde také uvedeno shrnutí a diskuse odhadovaných
hodnot zmiňovaných posuvů, včetně jejich nejistot. Podstatný je zejména výsledný
odhad celkového frekvenčního posuvu způsobeného zbytkovým mikropohybem iontu,
což je jedním z hlavních cílů této práce.

3.3.1 Magická budící frekvence

Všimněme si, že pro případ hodinového přechodu iontu vápníku mají příspěvky Do-
pplerova a Starkova posuvu druhého řádu opačné znaménka, což je dáno zápornou
hodnotou Δ𝛼0. Uvažujme součet příspěvků těchto posuvů souvisejících s EMM, které
jsou dány vztahy (3.7) a (3.13); pro tento součet dostáváme

⟨
Δ𝑓

𝑓0

⟩
EMM

= −
(︃

Ω
2𝑐𝑘

)︃2 𝛽2
𝑥 + 𝛽2

𝑦 + 𝛽2
𝑧

𝑒2ℎ𝑓0

(︁
𝑒2ℎ𝑓0 + Δ𝛼0𝑚

2𝑐2Ω2
)︁

. (3.14)

Vidíme, že pro záporné Δ𝛼0 je možné, aby závorka v uvažovaném součtu byla nulová.
Jediná veličina v této závorce, která není univerzální konstantou je frekvence buzení
pasti Ω. Bude tedy existovat určitá „magická“ hodnota budící frekvence, pro kterou
se příspěvky Dopplerova a Starkova posuvu způsobené EMM navzájem vyruší. Tuto
hodnotu nazýváme magická budící frekvence pasti a z vyjádření (3.14) dostáváme [38,
41]

Ω0 = 𝑒

𝑚𝑐

√︃
− ℎ𝑓0

Δ𝛼0
. (3.15)

Ze vztahu (3.14) také navíc vyplývá, že při nastavení frekvence buzení pasti na ma-
gickou hodnotu je celkový frekvenční posuv související s EMM nulový pro libovol-
nou amplitudu mikropohybu. Zde se tedy nabízí velmi efektivní způsob minimali-
zace frekvenčního posuvu hodinového přechodu vápníku souvisejícího s EMM – po-
užít pro zachycení iontu magickou budící frekvenci, která má v případě vápníku hod-
notu Ω0 = 2𝜋 × 24,801(2) MHz, jak bylo zjištěno v [38].

Použití magické frekvence by mohlo být zvláště výhodné při práci s Coulombov-
skými krystaly, kde jednotlivé ionty těchto krystalů vykonávají mikropohyb o různé
amplitudě. Frekvenční posuvy způsobené EMM tedy jsou obecně velmi odlišné pro
každý iont krystalu, což způsobuje nežádoucí rozšíření hodinového přechodu. Magická
frekvence buzení by však měla závislost frekvenčního posuvu přechodu na EMM anu-
lovat, což by mělo vést k redukci nežádoucího rozšíření. Tento jev je momentálně před-
mětem výzkumu v ÚPT.
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3.3.2 Shrnutí a diskuse výsledných frekvenčních posuvů
Kombinací celkového Dopplerova a Starkova frekvenčního posuvu, viz tab. 3.1 a tab. 3.2,
dostáváme odhad celkového frekvenčního posuvu souvisejícího s pohybem iontu⟨

Δ𝑓

𝑓0

⟩
= (−1,2 ± 3,4) × 10−18. (3.16)

Lze vidět, že výrazně dominantní příspěvek přísluší tepelnému pohybu iontu. Zdůraz-
něme, že tento výsledný posuv včetně nejistoty je pouze řádový odhad, jaké úrovně
pohybového frekvenčního posuvu bychom mohli dosáhnout Dopplerovským chlazením
iontu. K přesnější charakterizaci je třeba určit teplotu iontu. K tomuto účelu lze využít
spektroskopických metod, kde výsledky závisí na střední hodnotě vibračního kvanto-
vého čísla pohybového stavu iontu [19]. Výraznějšího zmenšení teploty a z ní plynoucích
frekvenčních posuvů můžeme dosáhnout také metodami sub-Dopplerovského chlazení,
např. sideband chlazení3 [22, 23, 19].

Nyní rozebereme pouze příspěvek příslušející naměřenému zbytkovému EMM po
minimalizaci tohoto mikropohybu. Tento příspěvek k celkovému frekvenčnímu posuvu,
viz vztah (3.14), je ⟨

Δ𝑓

𝑓0

⟩
EMM

= (2,0 ± 3,2) × 10−21. (3.17)

V porovnání s odhadem vlivu tepelného pohybu iontu je příspěvek EMM o tři řády
menší, což ukazuje, že jsme limitováni mírou tepelného pohybu iontu a neznalostí jeho
teploty. Připomeňme, že takováto dosažitelná úroveň zbytkového EMM je v asymetric-
kém módu buzení radiálních elektrod pasti možná pouze pro jediný iont. Při použití
více iontů, tedy Coulombovských krystalů, je problém minimalizovat EMM v axiálním
směru. Zdá se, že v případě lineární Paulovy pasti lze využít symetrického buzení radiál-
ních elektrod a nebo v asymetrickém módu nechat oscilovat potenciál axiálních elektrod
s poloviční amplitudou buzení radiálních elektrod [5]. Tyto možnosti jsou představeny
v podkapitole 1.3.2.

Při srovnání modelu axiálního mikropohybu podél osy 𝑧, viz podkapitolu 1.3.1,
a měření, viz podkapitolu 2.3, se ukázalo, že si model a výsledky měření neodpovídají
přibližně faktorem 2. Jak je uvedeno v diskusi na konci podkapitoly 2.3, existuje mož-
nost, že vypočtené zbytkové oscilující elektrické pole, které je uvedeno ve vztahu (2.20),
je třeba násobit faktorem 2. Vzhledem ke kvadratické závislosti frekvenčního posuvu
na modulačním indexu, viz vyjádření (3.14), bychom pak dostali frekvenční posuv ná-
sobený přibližně faktorem 4. Toto by příspěvek frekvenčního posuvu příslušející EMM
posunulo do oblasti ∼ 10−20. Příspěvek EMM by tedy stále byl řádově nižší než příspě-
vek teplotní a také bezpečně nižší než jsou běžně dosahované limity dnešních optických
hodin, tedy 10−18 – viz např. [38].

3Zmínka o sideband chlazení je na konci podkapitoly 1.2.3.
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Závěr

Jako cíl práce bylo uvést charakteristiku elektrického pole lineární Paulovy pasti, mi-
nimalizovat a následně změřit míru zbytkového mikropohybu jediného iontu vápníku
zachyceného v Paulově pasti v ÚPT a odhadnout vliv tohoto zbytkového pohybu iontu
na příslušné systematické posuvy frekvence hodinového přechodu. Provedené odhady
systematických frekvenčních posuvů jsou pak hlavním výstupem práce.

V rámci práce bylo rozebráno elektrického pole a z něj plynoucí vlastnosti pohybu
zachyceného iontu v lineární Paulově pasti. Zvláště pak byla důkladně popsána mik-
ropohybová složka pohybu iontu. Pomocí výpočtu byl odhadnut geometrický faktor
určující dipólové elektrické pole, které je dáno napětím mezi protějšími radiálními elek-
trodami pasti v ÚPT – jeho hodnota je 𝛼 = 0,763(1).

Dále byl také vytvořen fyzikální model popisující průběh axiální složky oscilujícího
elektrického pole podél axiální osy pasti. Bohužel se nepodařilo tento model s jistotou
ověřit experimentálně, ale zdá se, že základní vlastnosti modelu odpovídají pozorované
realitě.

Byla popsána a použita foton-korelační metoda detekce a kvantifikace zbytkového
mikropohybu iontu. Pomocí této metody byl minimalizován mikropohyb ve všech pro-
storových osách a následně byla odhadnuta míra mikropohybu pro nalezené minimum,
přičemž byly také odhadnuty standardní nejistoty měření. V průběhu hledání minima
mikropohybu byl využit zmíněný model axiálního elektrického pole podél axiální osy
pasti.

Na základě odhadnuté míry zbytkového mikropohybu iontu byl stanoven Dopple-
rův a Starkův frekvenční posuv ovlivňující pozorovanou frekvenci hodinového přechodu.
Bylo zjištěno, že je možné minimalizovat příspěvek mikropohybu k celkovému relativ-
nímu systematickému frekvenčnímu posuvu pod hranici 10−20 včetně nejistoty. Dále
byl také uvažován vliv teplotního pohybu iontu na zmíněné frekvenční posuvy. Tep-
lotnímu limitu Dopplerovského chlazení iontu odpovídá celkový relativní frekvenční
posuv na úrovni 10−18. V rámci této práce přesná hodnota teploty měřena nebyla. Lze
však tvrdit, že nejistota relativního frekvenčního posuvu je momentálně limitována
teplotním příspěvkem.

V rámci práce byly také diskutovány možnosti minimalizace axiálního mikropohybu
a s tím souvisejících frekvenčních posuvů, což je podstatné zejména pro případ Cou-
lombovských krystalů. V rámci těchto úvah byl představen koncept magické budící
frekvence pasti, která má v případě iontu vápníku hodnotu Ω0 = 2𝜋 × 24,801(2) MHz
[38].
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Seznam zkratek

EMM excess mikropohyb

GPS Global Positioning System

IMM vlastní mikropohyb - intrinsic micromotion

MKP metoda konečných prvků

NPL National Physical Laboratory

RF radiofrekvenční

ÚPT Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky
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