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Miniaturowy atomowy dyskryminator częstotliwości

Przedmiotem wynalazku jest miniaturowy atomo¬
wy dyskryminator częstotliwości znajdujący głów¬
ne zastosowanie jako część składowa atomowego
wzoru częstotliwości zwłaszcza typu przenośnego.

Znany jest atomowy dyskryminator częstotliwoś¬
ci z wiązką atomową cezu Cs1M, który zawiera wyrzut¬
nię wiązki, magnesy ustawione na drodze wiązki
atomowej i wytwarzające pola magnetyczne od¬
działywujące na wiązkę, rezonator mikrofalowy
przez którego ramiona przechodzą atomy, na które
oddziaływuje pole mikrofalowe oraz detektor wiąz¬
ki. Wszystkie elementy składowe zamknięte są kor¬
pusem, w którym wytwarzana jest wysoka próż¬
nia. W opisanym dyskryminatorze umieszczony jest
ekran zabezpieczający obszar rezonatora mikrofa¬
lowego przed działaniem zewnętrznych pól magne¬
tycznych. W znanym rozwiązaniu korpus dyskry-
minatora ma samonośną konstrukcję. Do korpusu
dołączone są za pomocą mieszków sprężystych, po
obu stronach korpusu, wyrzutnia wiązki atomowej
i detektor wiązki. Do powierzchni bocznej korpusu
dołączone jest, za pomocą kanału z zaworem, sta¬
nowisko próżniowe oraz pompy jonowe. Omawianj'
dyskryminator posiada duże wymiary i wielki cię¬
żar dlatego nadaje się zwłaszcza do prac laborato¬
ryjnych. Opisany dyskryminator jest przedstawio¬
ny w polskim opisie patentowym nr 67 587.

Istota wynalazku polega na tym, że rezonator
mikrofalowy obudowany jest korpusem próżnio¬
wym, chronionym zespołem ekranów magnetycz-

15

20

25

30

nych i ustawiony jest wraz z zamkami próżnio-
-szczelnymi w osi ramy nośnej dyskryminatora. Za
zamkami zamocowane są magnesy otoczone obu¬
dową i ekranem. Na jednym końcu ramy wbudo¬
wany jest detektor wiązki obudowany korpusem a
na drugim końcu ramy jest przymocowany do obu¬
dowy magnesu korpus -wyrzutni wiązki atomowej,
we wnętrzu którego jest umieszczona wyrzutnia
wiązki.

Zaletą miniaturowego dyskryminatora według
wynalazku jest to, że jego elementy umieszczone
są centrycznie w osi ramy nośnej i dlatego stano¬
wią sztywną konstrukcję o minimalnych wymia¬
rach i małym ciężarze. Miniaturowa konstrukcja
umożliwia zastosowanie dyskryminatora w atomo¬
wych wzorach częstotliwości typu przenośnego.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykła¬
dzie wykonania na rysunku, który przedstawia mi¬
niaturowy atomowy dyskryminator częstotliwości
w przekroju podłużnym.

Korpus wyrzutni wiązki atomowej 1, w którym
umieszczona jest wyrzutnia wiązki 2, umocowany
jest na stałe do obudowy 3 magnesu A, zamkniętej
ekranem 4. Wyrzutnia wiązki 2 połączona jest próż-
nioszczelnie z miedzianym korpusem próżniowym
rezonatora 6 stalowym przewodem próżniowym 5
za pomocą siły docisku. W środkowej części dys¬
kryminatora znajduje się w osi ramy nośnej 10
rezonator mikrofalowy 7 umieszczony w korpusie
próżniowym rezonatora 6. Korpus 6 otoczony jest

100 263



3
100 123

4

zespołem ekranów magnetycznych 8. Na drugim
końcu ramy 10 wbudowany jest detektor wiązki 11
połączony stalowym przewodem próżniowym 5 za
pomocą siły docisku z miedzianym korpusem próż¬
niowym 6.

Korpus wyrzutni wiązki atomowej 1 umocowany
na stałe z obudową magnesów 3 umożliwia, wyko¬
rzystując sprężystość przewodu próżniowego 5,
ruch kątowy wyrzutni 2 w płaszczyźnie poziomej
oraz ruch boczny w tej płaszczyźnie. Zakres tych
ruchów jest wystarczający do justowania układu.
Po ustaleniu odpowiedniego położenia, wyrzutnia
2 zostaje zablokowana. Położenie detektora 11 może
być również zmieniane w zakresie ruchów kąto¬
wych w płaszczyźnie poziomej, co zapewnia możli¬
wość ustawienia położenia poprzecznego tego de¬
tektora. W początkowej fazie uruchamiania dy-
.skryminatora uzyskuje się, w obszarze wiązki, wy¬
soką próżnię za pomocą zespołu pomp zewnętrz¬
nych. Po uzyskaniu wymaganej próżni, dyskrymi-
nator odcina się zaworem 13 od stanowiska próż¬
niowego. Stan wysokiej próżni w czasie pracy dy-
skryminatora utrzymuje miniaturowa pompa próż¬
niowa z zimną katodą, podłączona do przewodu
próżniowego 5.

Zastrzeżenia patentowe
1. Miniaturowy atomowy dyskryminator często¬

tliwości zawierający wyrzutnię wiązki atomowej

połączoną za pomocą przewodu próżniowego z kor¬
pusem próżniowym rezonatora i detektora wiązki
pomiędzy którymi, na drodze wiązki od wyrzutni
do detektora, znajdują się magnesy i rezonator

5 mikrofalowy, znamienny tym, że rezonator mikro¬
falowy (7) obudowany jest korpusem próżniowym
rezonatora (6) chronionym zespołem ekranów mag¬
netycznych (8) i jest ustawiony w osi ramy noś¬
nej (10) oraz jest łączony po obu stronach zamkami

10 próżnioszczelnymi (9) z magnesami (A, B) które
otoczone są obudową magnesów (3) i ekranem mag¬
nesów (4) przy czym na jednym końcu ramy (10)
wbudowany jest detektor wiązki (11) otoczony kor¬
pusem detektora i pompy próżniowej (12), a na

!5 drugim końcu dyskryminatora przymocowany jest
do obudowy magnesu (3) korpus wyrzutni wiązki
atomowej (1), we wnętrzu którego jest umieszczona
wyrzutnia wiązki (2).

20 2. Dyskryminator według zastrz. 1, znamienny
tym, że położenie wyrzutni wiązki (2) ustawia się
za pomocą pokręteł korpusu wyrzutni (1) wykorzy¬
stując sprężystość przewodu próżniowego (5).

25 3. Dyskryminator według zastrz. 1, znamienny
tym, że korups próżniowy rezonatora (6) wykonany
najkorzystniej z miedzi jest połączony z przewo¬
dem próżniowym (5) wykonanym najkorzystniej ze
stali za pomocą siły docisku.
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