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Úvod



Co je čas?

“Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za
to.”

— Jan Werich
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Důležité vlastnosti

1. Čas/frekvence jsou nejpřesněji realizovatelné a nejpřesněji měřitelné
veličiny.

• Měření jiných veličin se často převádí na měření času.
• Definice metru pomocí časového intervalu.

2. Čas a frekvenci lze šířit pomocí elektromagnetických vln.
• Distribuce přesného času radiovými signály.
• Porovnávání zdrojů přesného času a frekvence na dálku.
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Metr – jednotka délky

Definice, 1983
Metr je délka, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.

• Nejpřesnější měření vzdálenosti a polohy jsou založeny na měření času⇒ je
dosaženo větší přesnosti.
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Sekunda SI



Sekunda – jednotka času

Hipparchos, Ptolemaios
Sekunda je 1/86 400 středního slunečního dne.

Jeden sluneční den je časový interval, který uplyne za jedno otočení Země, tj.
mezi dvěma průchody Slunce jedním poledníkem.

1938 – důkaz, že rotace Země není stálá, zpomaluje se

Definice, 11. generální konference pro váhy a míry (CGPM), 1960
Sekunda je 1/31 556 925,974 741 5 tropického roku pro 12 hodin 0. ledna 1900
efemeridního času.
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Sekunda SI

Definice, 13. CGPM, 1967
Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu
mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Doplnění, 1997
Tato definice odkazuje na atom cesia v klidu při teplotě 0 K.
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Sekunda SI

Definice, 24. CGPM, 2011
Sekunda, symbol [s], je jednotkou času; její velikost je určena stanovením
číselné hodnoty frekvence hyper-jemného rozštěpení základního stavu atomu
cesia 133 v klidu a při teplotě 0 K tak, aby se rovnala přesně 9 192 631 770, je-li
vyjádřena v jednotce soustavy SI

[
s−1

]
, což je rovno [Hz].
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Sekunda SI

Návrh definice, 27. CGPM, 2019
The second, symbol [s], is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed
numerical value of the caesium frequency ∆νCs, the unperturbed ground-state
hyperfine transition frequency of the caesium 133 atom, to be 9 192 631 770 when
expressed in the unit [Hz], which is equal to

[
s−1

]
.
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Časové stupnice



Časové stupnice

Časová stupnice je určena: jednotkou času a počátkem

Příklady:

GMT Greenwichský střední čas – čas na nultém poledníku, odvozen od
rotace Země.

UT Světový čas – náhrada GMT
ET Efemeridový čas – odvozen od oběhu Země kolem Slunce
TAI Mezinárodní atomový čas (Temps Atomique International) –

definován pomocí atomové sekundy, je nezávislý na rotaci Země, bez
korekcí.

UTC Koordinovaný světový čas – odvozen od TAI vkládáním přestupných
sekund.

8



Střední greenwichský čas GMT

1884 – Mezinárodní poledníková konference

• nultý poledník – prochází středem hlavního pasážníku (přístroje pro měření
průchodu hvězd poledníkem) v greenwichské observatoři.

• světový den
• roven střednímu slunečnímu dni,
• začíná o půlnoci na nultém poledníku,
• je rozdělen na 24 hodin.
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Střední greenwichský čas GMT

Obrázek 1: Throghtonův pasážník v greenwichské observatoři.
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Světový čas UT

Mezinárodní astronomická unie

• 1928 – světový čas (Universal Time) místo GMT

• 1956 – tři verze UT:
UT0 GMT určený na základě měření kdekoli na Zemi
UT1 rotační čas, UT0 + korekce pohybu rotačních pólů Země
UT2 UT1 + periodická korekce sezónních změn rychlosti rotace Země
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Efemeridový čas ET

• odvozený z dynamiky pohybu planet sluneční soustavy
• vychází z modelu založeného na newtonovské mechanice

Definice, 11. CGPM, 1960
Sekunda je 1/31 556 925,974 741 5 tropického roku pro 12 hodin 0. ledna 1900
efemeridního času.

– obtížná realizace
– nerespektuje relativistické jevy
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Mezinárodní atomový čas TAI

Definice, 1971
Mezinárodní atomový čas (TAI) je časová referenční souřadnice stanovená
Mezinárodním úřadem pro čas (Bureau International de l’Heure) na základě
údajů atomových hodin, které v různých institucích zajišťují definici sekundy,
jednotky času SI.

Doplnění (1980)
TAI je souřadnicová časová stupnice definovaná v geocentrickém souřadnicovém
systému a vytvářená ze sekundy SI realizované na rotujícím geoidu.
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Mezinárodní atomový čas TAI

Obrázek 2: Odchylka atomových stupnic TAI a UTC od rotační stupnice UT1.
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Časová stupnice UTC

Vlastnosti:

• spravovaná Mezinárodním úřadem pro váhy a míry (BIPM) ve spolupráci
s Mezinárodní službou pro rotaci Země (IERS)

• vytváří základy pro koordinované šíření etalonových frekvencí a časových
signálů

• frekvence UTC je shodná s frekvencí časové stupnice TAI, liší se ale celistvým
počtem sekund

• upravuje se vkládáním či odebíráním sekund — kladných nebo záporných
přestupných sekund — k zajištění přibližné shody s časovou stupnicí UT1
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Přestupná sekunda

Obrázek 3: Cesiové hodiny ukazující časový údaj při vložené přestupné sekundě.
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Časové stupnice TAI a UTC

• čas UTC i TAI je čas matematický, počítá se v BIPM

• není vytvářen fyzickým etalonem

• reálně se vytváří pouze aproximace UTC v časových laboratořích, př. UTC(TP)
v ÚFE

• doporučuje se odchylka od UTC < 100 ns

17



Etalony času a frekvence



Kvantové etalony času a frekvence

Princip

• atomy pouze v určitých energetických stavech
• změna stavu = vyzáření nebo pohlcení energie formou elektromagnetického
záření o frekvenci

f = E2 − E1
h ,

kde
h Planckova konstanta (h = 6, 626 · 10−34 Js).

Tradiční kvantové etalony frekvence

• H, Cs, Rb – mají právě dva základní energetické stavy
• Cs etalony – realizují sekundu SI dle definice
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Cs svazkové hodiny

Obrázek 4: Schematické znázornění energetických hladin základního stavu atomu cesia
133. 19



Cs svazkové hodiny

Vlastnosti

+ dlouhodobě stabilní zdroj frekvence:
σy(τ) ≈ 10−11/

√
τ pro τ > 100 s

σy(τ) ≈ 5 · 10−14 za 1 den

− vysoká cena
− nutnost časté výměny trubice

Použití

• primární etalon času a frekvence v mnoha zemích (včetně ČR)
• telekomunikace
• kalibrační laboratoře
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Cs svazkové hodiny

Obrázek 5: Cesiové svazkové hodiny HP5071A.
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Cs svazkové hodiny

Obrázek 6: Cesiová trubice svazkových hodin HP5071A.
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Cs svazkové hodiny

Obrázek 7: Laboratorní cesiové svazkové hodiny v PTB.
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Cesiové fontány

Obrázek 8: Cesiová fontána NIST-F1.
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Cesiové fontány

• Atomy Cesia ve formě plynu vstupují do
vakuové komory.

• Pomocí šesti laserových paprsků
dochází ke:

• zpomalení pohyb atomů,
• ochlazení na teplotu blízkou absolutní
nule,

• shromáždění atomů do mraku ve tvaru
koule v oblasti průsečíku všech
paprsků.
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Cesiové fontány

• Mrak atomů je uveden do pohybu
směrem vzhůru skrz mikrovlnný
rezonátor.

• Všechny laserové paprsky jsou následně
vypnuty.
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Cesiové fontány

• Vlivem gravitace atomy Cesia padají zpět
skrz mikrovlný rezonátor.

• Mikrovlnné záření částečně mění stav
atomů Cesia.
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Cesiové fontány

• Atomy Cesia s pozměněným stavem
vyzařují světlo při průchodu paprskem
laseru.

• Úroveň fluorescence se měří detektorem
(vpravo).

• Celý proces se několikrát opakuje dokud
není dosaženo maximální fluorescence
atomů Cesia.

• Maximum fluorescence určuje
přirozenou rezonanční frekvenci atomů
Cesia, ze které je odvozena sekunda.
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Rb oscilátory

Vlastnosti

• krátkodobá frekvenční stabilita z krystalového oscilátoru
• střednědobá stabilita vylepšena zavěšením na přechod ve velmi jemné
struktuře atomu Rb

Použití

• sekundární etalon frekvence – kalibrační laboratoře
• telekomunikace
• družice GPS – hlavní zdroj času a frekvence

Rb + GPS

• dlouhodobá stabilita dále vylepšena zavěšením na signál GPS
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Kvantové etalony času a frekvence

Obrázek 9: Srovnání typické frekvenční stability kvantových etalonů frekvence.
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Globální satelitní navigační systémy



Globální satelitní navigační systémy

GNSS:

• GPS (US)
• GLONASS (RU)
• GALILEO (EU)
• BEIDOU (CN)
• NAVIC (IND)
• QZSS (JA)
• SBAS – WAAS (US), EGNOS (EU), MSAS (JA), . . .

Využití

• Určování polohy
• Distribuce přesného času
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GPS

Konstelace

• 30 družic na MEO dráhách
• výška asi 20 200 km
• doba přeletu družice – 12 h siderického času (11h 58m 2s)

Signály a kanály

• 3 frekvenční kanály – L1 (1575.42 MHz), L2 (1227.60 MHz), L5 (1176.45 MHz)
• kódový multiplex CDMA
• celkem 5 signálů – L1CA, L1P, L2C, L2P, L5
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Čas v systému GPS

• Družice GPS – atomové hodiny (Rb, Cs):
• určují palubní čas
• generují nosné signály a pseudonáhodné kódy

• GPS System Time
• kompozitní časová stupnice – hodiny družic a monitorovacích stanic
• odchylky hodin součástí navigačních zpráv
• sleduje UTC(USNO)
• nevkládá přestupné sekundy
• počátek 6. 1. 1980
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GLONASS

Konstelace

• 24 družic na MEO dráhách
• výška asi 19 100 km
• doba přeletu družice – cca 11h 15m

Signály a kanály

• 2 frekvenční kanály – L1 (≈ 1.6 GHz), L2 (≈ 1.25 GHz)
• frekvenční multiplex FDMA
• celkem 4 signály – L1OF, L1SF, L2OF, L2SF
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Čas v systému GLONASS

• Družice GLONASS – atomové hodiny (Cs):
• určují palubní čas
• generují nosné signály a pseudonáhodné kódy

• GLONASS Time
• kompozitní časová stupnice – hodiny družic a monitorovacích stanic
• odchylky hodin součástí navigačních zpráv
• odvozena od UTC(SU) posunem o 3h
• vkládá přestupné sekundy

35



GALILEO

Konstelace

• 30 družic na MEO dráhách, aktuálně 18
• výška asi 23 222 km

Signály a kanály

• 5 frekvenčních kanálů (1.2–1.6 GHz)
• kódový multiplex CDMA
• celkem 6 signálů – E1, E5, E6, E5a, E5b
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Čas v systému GALILEO

• Družice GALILEO:
• 2× H-maser
• 2× Rb hodiny

• GALILEO System Time
• kompozitní časová stupnice – hodiny družic a monitorovacích stanic
• odchylky hodin součástí navigačních zpráv
• odvozena od TAI
• nevkládá přestupné sekundy
• počátek 22. 8. 1999
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Služby systému GALILEO

Open Service (OS) polohování, navigace, přesný čas

Search and Rescue (SAR) záchranné složky, zpětný kanál pro hlášení polohy

Integrity Monitoring poskytování upřesňujících informací a zajištění integrity
pomocí EGNOS V3

Commercial Service poskytuje vyšší přesnost a bezpečnost pomocí šifrování

Public Regulated Service (PRS) pouze pro autorizované uživatele (energetika,
komunikace); odolné proti rušení (anti-jamming)
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BEIDOU

Konstelace

• 35 družic: 5 GEO, 27 MEO, 3 IGSO
• výška asi 42 164 km (GEO, IGSO), 27 878 km (MEO)

Signály a kanály

• 3 frekvenční kanály: B1 (1561.098 MHz), B2 (1207.14 MHz), B3 (1268.52 MHz)
• kódový multiplex CDMA
• celkem 3 signály – B1, B2, B3
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Čas v systému BEIDOU

• Družice BEIDOU:
• Rb hodiny

• BEIDOU System Time
• kompozitní časová stupnice – hodiny družic a monitorovacích stanic
• odchylky hodin součástí navigačních zpráv
• odvozena od UTC
• nevkládá přestupné sekundy
• počátek 1. 1. 2006
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Legální čas



Děkuji za pozornost
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