
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA,GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMA DE GESTÃO

EDSON AFONSO

A IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO PRIMÁRIO DE TENSÃO COMO REQUISITO
FUNDAMENTAL PARA A GARANTIA DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA

DA UNIDADE VOLT NO BRASIL:
A metodologia proposta pelo Inmetro

Niterói

2004



EDSON AFONSO

A IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO PRIMÁRIO DE TENSÃO COMO
REQUISITO FUNDAMENTAL PARA A GARANTIA DA CONFIABILIDADE
METROLÓGICA DA UNIDADE VOLT NO BRASIL: a metodologia proposta
pelo Inmetro.

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
Profissional em Sistemas de Gestão da
Universidade Federal Fluminense como
requisito parcial para obtenção do Grau de
Mestre em Sistemas de Gestão. Área de
Concentração: Sistema de Gestão pela
Qualidade Total.

Orientador: Prof.  Dr. JOÃO ALBERTO NEVES DOS SANTOS

Niterói
2004



EDSON AFONSO

A IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO PRIMÁRIO DE TENSÃO COMO REQUISITO
FUNDAMENTAL PARA A GARANTIA DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA

DA UNIDADE VOLT NO BRASIL:
A metodologia proposta pelo Inmetro

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
Profissional em Sistemas de Gestão da
Universidade Federal Fluminense como
requisito parcial para obtenção do Grau de
Mestre em Sistemas de Gestão. Área de
Concentração: Sistema de Gestão pela
Qualidade Total.

Aprovada em         de                          de 2004

BANCA EXAMINADORA

________________________________________________________
Prof. Dr. João Alberto Neves dos Santos

Universidade Federal Fluminense

________________________________________________________
Prof. Dr. José Geraldo Telles Ribeiro

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército

________________________________________________________
Dr. José Guilherme Pereira Peixoto

Instituto de Radioproteção e Dosimetria

Niterói
2004



AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. João Alberto Neves dos Santos, pela orientação,
atenção e incentivo.

Ao Inmetro por  ter  possibilitado à realização deste trabalho.

Aos amigos do Latce, Vitor, Renato, Rodrigo, Everande e em
especial a Giovanna pela ajuda, apoio, incentivo e amizade.

Aos meus amigos Clark Hamilton e Yi-hua Tang, do NIST, por
terem aberto as portas de seus laboratórios e por terem me dado
suporte para a montagem do sistema e na realização da
intercomparação.



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................12

1.1 O tema................................................................................................................................12

1.2 Apresentação do problema ..............................................................................................13

1.3 Relevância e justificativa .................................................................................................14

1.4 Objetivos alcançados ........................................................................................................15

1.5 Questões a serem respondidas.........................................................................................16

1.6 Delimitação do estudo ......................................................................................................16

1.7 Estrutura da dissertação..................................................................................................16

2 REFERENCIAL TEÓRICO.....................................................................................18

2.1 Estrutura metrológica mundial.......................................................................................22
2.1.1 A Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM .....................................................23
2.1.2 O Comitê Internacional de Pesos e Medidas - CIPM ..................................................23
2.1.3 Os Comitês Consultivos...............................................................................................24
2.1.4 O Bureau Internacional de Pesos e Medidas - BIPM...................................................24
2.1.5 O acordo de reconhecimento mútuo - MRA ................................................................26

2.2 Estrutura metrológica brasileira.....................................................................................27
2.2.1 O INMETRO................................................................................................................29

2.2.1.1 Laboratório de Tensão e Corrente Elétrica -  Latce...............................................31
2.2.1.2 As redes metrológicas - RBC e RBLE...................................................................32

2.3 O Sistema Internacional de unidades .............................................................................33
2.3.1 As duas classes de unidades.........................................................................................33
2.3.2 Os prefixos SI...............................................................................................................36

2.4 Conceitos metrológicos relevantes ..................................................................................38
2.4.1 Rastreabilidade.............................................................................................................38

2.4.1.1 Cadeia de rastreabilidade .......................................................................................39
2.4.2 Padronização ................................................................................................................40

2.5 A reprodução do volt........................................................................................................42
2.5.1 Efeito Josephson...........................................................................................................42
2.5.2 Características de projeto de uma junção Josephson ...................................................46
2.5.3 Projeto de um array .....................................................................................................47
2.5.4 Sistema de medição......................................................................................................50
2.5.5 Comparações ................................................................................................................55



2.5.5.1 Comparação através de padrões de transferência zener.........................................56
2.5.5.2 Comparação direta entre dois padrões Josephson..................................................57

3 METODOLOGIA DE PESQUISA...........................................................................58

3.1 Fases da pesquisa e seus desdobramentos ......................................................................58
3.1.1 Fase 1: pesquisa bibliográfica ......................................................................................58
3.1.2 Fase 2: definição do desenvolvimento da pesquisa......................................................58
3.1.3 Fase 3: planejamento orçamentário..............................................................................60
3.1.4 Fase 4: aquisição dos equipamentos para a montagem do sistema Josephson.............60
3.1.5 Fase 5: capacitação técnica ..........................................................................................60
3.1.6 Fase 6: implantação do sistema Josephson no Latce ...................................................61
3.1.7 Fase 7: realização de comparação interlaboratorial .....................................................61
3.1.8 Fase 8: disseminação de resultados..............................................................................62
3.1.9 Fase 9: levantamento de dados para a implantação do padrão Josephson de 10 V......62
3.1.10 Fase 10: adaptação da metodologia desenvolvida para o padrão de 10 V .................62
3.1.11 Fase 11: garantia da confiabilidade metrológica com o padrão de 10 V ...................63

3.2 Tipos de pesquisa em cada fase .......................................................................................63

3.3 Cronograma de execução das fases.................................................................................65

3.4 Dificuldades encontradas na realização da pesquisa ....................................................65

4 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO..........................................67

4.1 Montagem do sistema.......................................................................................................68
4.1.1 Considerações especiais durante a montagem do sistema ...........................................70

4.2 Testes e ajustes preliminares ...........................................................................................71

4.3 Procedimento de calibração.............................................................................................72
4.3.1 Algoritmo de calibração:..............................................................................................73

4.4 Fontes de incerteza ...........................................................................................................74

5 COMPARAÇÃO DE MEDIDAS E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS............77

5.1 Descrição ...........................................................................................................................77

5.2 Resultados .........................................................................................................................78

6 PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO JOSEPHSON 10V ...............84

6.1 Especificação dos equipamentos .....................................................................................85

6.2 Planejamento orçamentário ............................................................................................85

6.3 Aquisição e recebimento dos equipamentos...................................................................86

6.4 Capacitação técnica ..........................................................................................................86



6.5 Montagem do sistema.......................................................................................................86
6.5.1 Considerações especiais durante a montagem do sistema ...........................................88

6.6 Procedimento de calibração.............................................................................................89
6.6.1 Algoritmo de calibração...............................................................................................89

6.7 Testes e ajustes preliminares ...........................................................................................90

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................97

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................100



LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1: Cadeia hierárquica do sistema metrológico brasileiro. ..........................................12

Figura 2.1: Cadeia de responsabilidades. .................................................................................22

Figura 2.2: Organograma da estrutura do Conmetro................................................................28

Figura 2.3: Estrutura organizacional do Inmetro......................................................................30

Figura 2.5: Cadeia hierárquica do sistema metrológico. ..........................................................38

Figura 2.6: Cadeia de rastreabilidade da unidade volt. ............................................................39

Figura 2.7: Estrutura simplificada da junção Josephson. .........................................................42

Figura 2.8: Curva típica da resposta da junção Josephson quando aplica-se uma corrente ac. 43

Figura 2.9: Curva I-V cruzando o zero. ....................................................................................45

Figura 2.10: Estrutura de uma junção Josephson SIS:

              supercondutor-isolador-supercondutor. ...............................................................46

Figura 2.11: Junções Josephson formando uma stripline. ........................................................48

Figura 2.12: Circuito de um padrão de tensão Josephson típico. .............................................49

Figura 2.13: Desenho simplificado da estrutura de um chip Josephson de 10 V. ....................49

Figura 2.14: Diagrama de blocos de um moderno sistema de padronização de tensão. ..........51

Figura 2.15: Diagrama de blocos de um PLO para o padrão de tensão Josephson. .................52

Figura 2.16: Comparação entre o espectro de freqüência do PLO com um

contador/estabilizador comercial. ......................................................................................53

Figura 2.17:  Circuito de polarização de um sistema Josephson. .............................................54

Figura 2.18: Pontos de operação de um array Josephson. .......................................................54

Figura 4.1: Foto do sistema montado no Latce. .......................................................................69

Figura 4.2: Esquema da conexão do array Josephson na ponta de prova criogênica. .............71

Figura 5.1: Sistema Josephson durante a intercomparação. .....................................................78

Figura 5.2: Tensão de offset do zener Z3 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha

de ajuste por LSS das medições no Inmetro. .....................................................................79

Figura 5.3: Tensão de offset do zener Z5 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha

de ajuste por LSS das medições no Inmetro. .....................................................................79

Figura 5.4: Tensão de offset do zener Z6 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha

de ajuste por LSS das medições no Inmetro. .....................................................................80



Figura 5.5: Tensão de offset do zener Z7 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha

de ajuste por LSS das medições no Inmetro. .....................................................................80

Figura 6.1: Foto do sistema montado no Latce. .......................................................................87



LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1: Unidades de base. ..................................................................................................35

Tabela 2.2: Unidades derivadas, elétricas ou utilizadas na área elétrica..................................36

Tabela 2.3: Múltiplos e submúltiplos. ......................................................................................37

Tabela 2.4: Parâmetros de projeto de uma junção....................................................................47

Tabela 3.1: Cronograma de fases. ............................................................................................65

Tabela 4.1: Lista de componentes do sistema de padronização quântica do volt. ...................70

Tabela 4.2: Lista de componentes de incerteza do sistema - valores típicos............................76

Tabela 5.1: Taxa de deriva dos padrões zener e o desvio padrão associado. ...........................80

Tabela 5.2: Diferença entre o Inmetro e o NIST e as componentes de incerteza (em µV). .....81

Tabela 5.3: Sumário da incerteza da intercomparação entre Inmetro e NIST (em µV). ..........82

Tabela 6.1: Lista de componentes do sistema de padronização quântica do volt. ...................88

Tabela 6.2: Relatório de medição do sistema para 1V. ............................................................92

Tabela 6.3: Relatório de medição do sistema para 10V. ..........................................................93

Tabela 6.4: Relatório de medição do sistema para 1V. ............................................................94

Tabela 6.5: Relatório de medição do sistema para 10V. ..........................................................95



RESUMO

Esta pesquisa objetivou desenvolver uma metodologia para a implantação do padrão primário
de tensão dc no Laboratório de Tensão e Corrente Elétrica (Latce) do Inmetro, tendo como
principal motivação a busca da confiabilidade metrológica da unidade volt no Brasil. Neste
contexto, a rastreabilidade da medição desta grandeza é o meio para demonstrar competência
técnica no País e no exterior, junto à comunidade metrológica internacional e mais
especificamente nos processos de comparações-chaves previstas no Acordo de
Reconhecimento Mútuo (MRA – Mutual Recognition Arrangement), coordenadas pelo BIPM
(Bureau International des Poids et Mesures). O laboratório realizou uma cooperação técnica
com o instituto nacional de metrologia dos Estados Unidos da América – NIST (National
Institute of Standards and Technology) a fim de desenvolver um sistema de padronização
baseado no efeito Josephson, que é um efeito quântico capaz de reproduzir a unidade volt com
um nível de incerteza de, aproximadamente 10-10V, o que significa uma melhoria de, no
mínimo, duas ordens de grandeza em relação ao sistema anterior. Outro importante reflexo da
utilização deste padrão aparece no atendimento da demanda atual por serviços de calibração,
requeridos pelos laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e por outros laboratórios de
centros de pesquisa e desenvolvimento, que buscam no Latce/Inmetro a referência para esta
grandeza.

Palavras chave: rastreabilidade, confiabilidade metrológica, padronização primária, efeito
Josephson, tensão dc.



ABSTRACT

This research aimed to develop a methodology for the implantation of the primary dc voltage
standard in the Electrical Voltage and Current Laboratory (Latce) of Inmetro, having as the
main purpose the search for the metrological reliability of the voltage unit in Brazil. In this
context the quantity traceability demonstrates the technical competence in the country and
abroad, among the international metrological community and, more specifically, in the key
comparison process established in the Mutual Recognition Arrangement (MRA) coordinated
by BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). The laboratory accomplished a
technical cooperation with metrological institute of the United States of America – NIST
(National Institute of Standards and Technology) in order to develop a standardization system
based on the Josephson effect, that is a quantum effect capable of reproducing the voltage unit
with an uncertainty level of, approximately, 10-10V, which means an improvement of, at least,
two orders of magnitude in relation to the previous system. Another important reflex on the
use of this new standard appears in the attendance of the current demand for calibration
services, requested by the laboratories of the Brazilian Calibration Network and by other
laboratories of research and development, that search for this quantity reference in
Latce/Inmetro.

Key words: traceability, metrological reliability, primary standardization, Josephson effect, dc
voltage.



1   INTRODUÇÃO

1.1  O tema

Vinculado à divisão de Metrologia Elétrica do Inmetro, o Laboratório de Tensão e Corrente

Elétrica (Latce) é o laboratório de referência do Instituto nacional de metrologia, responsável

pela realização, reprodução e manutenção das unidades do Sistema Internacional de Unidades

(SI) das grandezas tensão e corrente elétrica no país e pela disseminação das unidades volt e

ampère para os laboratórios que integram a Rede Brasileira de Calibração (RBC), centros de

pesquisas e desenvolvimento (P&D), concessionárias de energia, e outros, assegurando-lhes

rastreabilidade nacional, como mostrado simplificadamente na figura 1.1.

Figura 1.1: Cadeia hierárquica do sistema metrológico brasileiro. Fonte: próprio autor.

Inmetro

Indústria

RBC

Centros de P&DConcessionárias de
energia

*   calibração com maior nível de exatidão
** calibração com menor nível de exatidão

* *

** **
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À luz da Norma NBR ISO/IEC 17.025:2001, que aborda todos os requisitos que os

laboratórios de ensaio e calibração devem atender se desejam demonstrar que têm

implementado um sistema da qualidade, que são tecnicamente competentes e que são capazes

de produzir resultados tecnicamente válidos, no item 5.6 - Rastreabilidade da medição, um

laboratório de calibração estabelece a rastreabilidade ao SI dos seus próprios padrões e

instrumentos de medição, por meio de uma cadeia ininterrupta de calibrações ou

comparações, ligando-os aos padrões primários das unidades de medida SI correspondentes.

Entende-se por calibração como um conjunto de operações que estabelece, sob condições

especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou sistema

de medição, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões (VIM, item

6.11, 2000).

Como assunto dessa pesquisa será focado somente a grandeza tensão contínua (dc),

demonstrando todas as etapas para se atingir a confiabilidade metrológica da unidade volt no

Brasil.

1.2  Apresentação do problema

O problema - Como garantir a confiabilidade metrológica da grandeza tensão contínua, de

forma a atender a demanda do mercado e manter o Inmetro como referência nacional e na

América Latina.

Atualmente, os institutos nacionais de metrologia garantem a rastreabilidade de seus padrões

na grandeza tensão contínua por meio de uma cadeia ininterrupta de calibrações e

comparações, todas tendo incertezas estabelecidas.

Com a pesquisa de novas tecnologias na área de eletrônica e ciência dos materiais, pode-se

desenvolver instrumentos metrológicos com alto grau de sofisticação e, consequentemente,

mais exatos, tornando cada vez mais difícil o desenvolvimento de sistemas de medição

baseados em padrões capazes de calibrá-los adequadamente.

Assim, a cadeia de rastreabilidade fica, então, mais difícil de ser sustentada, ameaçando a

garantia da confiabilidade metrológica.
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A solução deste problema foi focada, então, no desenvolvimento tecnológico, direcionado

para a pesquisa de um sistema de padronização capaz de atender aos níveis de incertezas hoje

exigidos pelo mercado.

1.3  Relevância e justificativa

Nos últimos anos, a importância da metrologia cresceu substancialmente devido a três grandes

fatores:

• A grande complexidade e sofisticação dos modernos processos industriais, intensivos em

tecnologia e comprometidos com qualidade e competitividade, exigindo medidas

altamente refinadas e confiáveis.

• A busca constante da inovação, onde novos e melhores processos de medidas

desempenham papel relevante.

• A intensificação do processo de globalização da economia, potencializando a demanda

por metrologia, em face da necessidade de harmonizar as relações comerciais, cada vez

mais intensas e complexas.

Ao Inmetro, cuja missão é a de prover a infra-estrutura de apoio aos setores produtivos e à

sociedade em geral, cabe a responsabilidade de manter, aprimorar e ampliar sua capacitação,

no sentido de poder atender às demandas atuais e previstas para o desenvolvimento do país.

O Latce, até há bem pouco tempo, padronizava e mantinha o volt por meio de rastreabilidade

ao BIPM. Este processo consistia em um técnico transportar, em mãos, um padrão de estado

sólido (zener) ao BIPM, em Paris. A calibração deste padrão era agendada com antecedência

e realizada anualmente. Após a sua calibração, novamente um técnico buscava este padrão o

mais rápido possível, pois o valor deste tipo de padrão de tensão sofre uma pequena variação

diária (drift). Ao chegar ao laboratório realizava-se a transferencia do volt imediatamente para

o conjunto de células saturadas do Latce com uma incerteza típica da ordem de 0,5 ppm∗. Os

laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração - RBC, entretanto, devido a um

rápido e significativo desenvolvimento tecnológico, atualmente já possuem padrões de

referência idênticos aos do Latce. Esses laboratórios necessitam realizar a calibração de seus

                                                          
∗ ppm = parte por milhão ou  10-6
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instrumentos e, para atendê-los de modo adequado, o Latce definiu como fundamental a

implantação da padronização primária em tensão contínua com base no efeito Josephson,

passando assim a reproduzir o volt com uma incerteza da ordem de 0,05 ppm, o que

representa uma melhoria significativa dos níveis de incerteza.

Esta pesquisa  permitiu atender a esta demanda crescente e propiciou um desenvolvimento de

alto nível nesta área, possibilitando à indústria e à comunidade científica em geral, obter um

aprimoramento dos processos metrológicos e um considerável avanço tecnológico e

científico. Além disso, eliminou a necessidade de realização de rastreamento de padrões no

exterior, passando a participar de programas internacionais de intercomparação em nível

primário, que é o caminho para se obter reconhecimento internacional na capacitação da

padronização primária do volt.

1.4  Objetivos alcançados

O principal objetivo da pesquisa foi o de desenvolver uma metodologia para a implantação do

padrão primário de tensão como requisito fundamental para a garantia da confiabilidade

metrológica da unidade volt no Brasil. Com a implantação no Latce/Inmetro da padronização

primária do volt, baseada no efeito Josephson, e respaldado nos bons resultados obtidos com

este novo padrão na comparação bilateral realizada com NIST (II Brazilian Congress of

Metrology, 2000, p. 306-311), já é possível garantir a rastreabilidade ao SI da unidade volt

para todos os sistemas de medição do Latce e, consequentemente, dos laboratórios que

buscam calibrar seus padrões no Inmetro.

Para atingir este objetivo, foram alcançados os seguintes objetivos intermediários:

 Revisão bibliográfica;

 Avaliação da metodologia utilizada para a implantação desta padronização por

outros institutos metrológicos (NIST, PTB, BIPM, etc.);

 Avaliação da metodologia utilizada para a realização de comparações bilaterais

com a utilização do efeito Josephson e padrões eletrônicos (zener);

 Avaliação do sistema Josephson do Latce;

 Implantação e validação da metodologia proposta.
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 Realização de comparação bilateral;

 Avaliação dos resultados.

1.5  Questões a serem respondidas

A principal questão a ser respondida é: Como garantir a confiabilidade metrológica da

grandeza tensão contínua no Brasil?

Para o desenvolvimento dessa pesquisa outras perguntas devem ser levadas em consideração:

 Como outros institutos nacionais garantem a rastreabilidade do volt dc?

 Quais as vantagens de se ter a padronização primária do volt dc no Brasil?

 Como são realizadas as comparações com utilização de padrões primários?

 Como foi realizada a implantação nos outros institutos nacionais?

1.6  Delimitação do estudo

O estudo da pesquisa está limitado a  padronização primária do volt com base no efeito

Josephson para 1V e 10V.

1.7  Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em capítulos. O presente capítulo apresenta o tema, o

problema, os objetivos a serem alcançados com a pesquisa e a delimitação do estudo.

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico, que inclui a revisão da literatura específica e

ilustra os aspectos referentes a metrologia mundial, mostrando a estrutura existente no

contexto nacional e internacional.

No capítulo 3 são abordados os procedimentos metodológicos utilizados, as fases da pesquisa

e seus desdobramentos, os tipos de pesquisa em cada fase, o cronograma de execução das

fases e as dificuldades encontradas na realização da pesquisa.
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O capítulo 4  descreve todo o processo de implantação do sistema de padronização primária

em 1V, mostrando a seqüência cronológica das etapas realizadas e as dificuldades encontradas

durante a execução de cada etapa.

No capítulo 5 é apresentado o procedimento utilizado para a realização da comparação de

medidas  com o padrão de tensão Josephson de 1V entre o Inmetro e o NIST, bem como os

resultados obtidos.

O capítulo 6 apresenta a proposta para a implantação do padrão Josephson de 10V, abordando

a seqüência cronológica com suas respectivas etapas. Este capítulo também mostra o estado

atual da pesquisa com alguns exemplos de relatórios de medições já emitidos pelo novo

sistema.

No capítulo 7 é apresenta a conclusão da pesquisa , onde são feitas as avaliações dos

resultados obtidos, são apontadas as contribuições e os desdobramentos para pesquisas

futuras.

No capítulo 8 estão relacionadas as referências bibliográficas utilizadas para a realização da

pesquisa.



2   REFERENCIAL TEÓRICO

A uniformidade Internacional das medições é parte da base essencial para o comércio

Internacional. Há mais de cento e vinte anos, em 1875, este fato foi reconhecido pela

assinatura da Convenção do Metro, em Paris, pelos representantes de dezessete nações. A

Convenção do Metro conta atualmente com cinqüenta e um signatários, entre as quais se

encontram todas as nações industrializadas do mundo.

A Convenção do Metro estabelece a estrutura formal dentro da qual governos e Estados

Membros cooperam em assuntos relacionados com medições, unidades e padrões. A

Convenção também fundou o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (Bureau Internacional

des Poids et Mesures - BIPM), o centro internacional de metrologia, que atualmente trabalha

em estreita colaboração com Institutos Nacionais de Metrologia (INM) dos Estados Membros.

A diversidade e a complexidade das medições usadas no comércio internacional cresceu

enormemente. Os padrões de medida e as unidades nas quais se baseiam sofreram

correspondentes transformações. Nos cinqüenta anos desde o fim da Segunda Guerra

Mundial, presenciamos um crescimento na atividade industrial de alta tecnologia ligado

intimamente aos avanços na química e na física que requerem medições com exatidões

inimagináveis há cem anos atrás. Em alguns casos os avanços na capacidade de medição

foram repentinos e espetaculares, com a invenção do relógio atômico ou a descoberta do

efeito Josephson quântico para os padrões de tensão; em outras áreas os avanços têm sido

mais lentos mas não menos importantes. Na engenharia mecânica tem havido uma redução

nas tolerâncias dos produtos manufaturados, de um fator de três a cada década. Tal avanço

depende de avanços correspondentes na metrologia industrial. A redução nas tolerâncias na



19

produção é o principal fator no grande processo que presenciamos, em anos recentes, na

eficiência e confiabilidade dos motores de combustão interna dos veículos automotores e das

turbinas dos aviões. Em algumas áreas de produção de alta tecnologia, no campo dos

semicondutores, a tolerância de produção é tal que a metrologia necessária está na fronteira da

física.

Em resposta à presença pública, os governos estão cada vez mais sensíveis aos efeitos nocivos

da atividade industrial sobre o meio ambiente, que expõe a saúde e a segurança humana aos

perigos dos pesticidas, e dos resíduos de metais pesados nos alimentos que ingerimos. A

medição das mudanças que ocorrem no meio ambiente, e a garantia de alimentos seguros

requerem metrologia do mais alto nível, nos limites, ou mesmo acima deles, do que é

atualmente tecnicamente viável. A metrologia em química é uma das mais difíceis áreas da

metrologia e a maioria dos INM já estão investindo pesadamente de forma a procurar atender

as necessidades hoje, sem contar com aquelas que podemos prever para o amanhã. Medições

precisas de grandezas biológicas estão se tornando também importantes e é o objeto de um

cada vez maior número de regulamentos criados pelos governos e organismos reguladores. A

metrologia em diversas áreas da biologia se encontram ainda em um nível bastante

rudimentar.

O comércio internacional de produtos de alta tecnologia requer medições e ensaios em níveis

correspondentemente elevados. O comércio internacional de produtos agrícolas ou

alimentares está sujeito a regulamentos rigorosos associados à saúde e à segurança humana.

Os ensaios de conformidade com os regulamentos para embarque de tais mercadorias pode ter

grandes implicações financeiras e depende totalmente da precisão dos métodos de medição.

Diferenças entre os padrões de medida entre os países importadores e exportadores pode levar

a dispendiosas disputas e prejuízos comerciais.

Se um país exportador não dispuser de um sistema reconhecido de medições e ensaios poderá

perder mercado pois, cada vez mais, nos países desenvolvidos, as importações não são

permitidas se não estiverem acompanhadas de certificados reconhecidos de medições e

ensaios. Este é um problema sério para os países em desenvolvimento e em fase de transição.

O comércio internacional requer uma uniformidade global nas medições que se estende

praticamente por todos os campos da ciência. Isto não requer apenas a existência, em um país,
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da capacitação para medições e ensaios, mas requer também que esta capacitação seja

reconhecida internacionalmente. É função dos institutos nacionais de metrologia garantir a

existência da capacitação necessária e que todos os que dela necessitem tenham acesso a

padrões de medição em um nível de exatidão adequado ao objetivo desejado. É função do

BIPM, trabalhando em conjunto com os INM, assegurar a uniformidade global dos padrões de

medição. É também função dos INM, em conjunto com o BIPM, assegurar que as

capacitações individuais dos INM sejam globalmente reconhecidas.

Considerados em conjunto, os requisitos de padrões de medida uniformes, estáveis e

acessíveis, adequados a uma grande quantidade de aplicações diversificadas levou ao

desenvolvimento do Sistema Internacional de Unidades, o SI. O SI é um sistema de unidades

fortemente ligado a constantes fundamentais e atômicas. Esta é a única forma de assegurar a

estabilidade a longo prazo e a universalidade da aplicação das unidades de medida em toda

ciência. Medições que sejam rastreadas ao SI e que tenham uma estimativa correta das

incertezas pode ser considerada precisa e, consequentemente confiável. Finalmente, o usuário

deve poder confiar nos resultados das medições, sejam elas para objetivos mundanos e

práticos, ou sejam medições críticas de mudanças no meio ambiente que servirão de base para

ações governamentais de alcance mundial.

Acordos comerciais internacionais estão cada vez mais se baseando no reconhecimento mútuo

das medições e ensaios efetuados nas nações envolvidas. A ausência deste reconhecimento

mútuo é considerada uma barreira técnica para o comércio. Nos anos recentes, acordos de

reconhecimento mútuo tem sido estabelecidos com relações a serviços de ensaio e calibração

e a organismos credenciadores de tais atividades. Todos eles se baseiam na suposição da

equivalência dos padrões nacionais de medição e da confiabilidade da ligação entre os

padrões nacionais de medição e ensaio em cada país.

É reconhecido o fato de que em boa parte dos casos já existe uma equivalência entre os

padrões de medição daqueles países cujos INM participam das muitas comparações

internacionais organizadas sob os auspícios do BIPM ou, o que está aumentando, sob os

auspícios das Organizações Regionais de Metrologia. Muitas comparações internacionais

foram realizadas, mas não foram planejadas tendo em mente fornecer uma cobertura

compreensiva de todas as áreas da metrologia; os resultados das comparações internacionais

não têm sido publicados em uma forma acessível e a interpretação dos resultados tem
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requerido um conhecimento especializado no campo. Apesar de perfeitamente adequadas para

muitos fins, isto não é compatível com procedimentos abertos e transparentes, atualmente

necessários para o reconhecimento mútuo. Os serviços de calibração e ensaio, os organismos

credenciadores e os usuários dos serviços devem confiar que os padrões nacionais de

medição, que servem de base para todo seu trabalho são, de fato, equivalentes e que, ainda,

exista uma ligação confiável entre estes padrões e os serviços nacionais de calibração. É por

esta razão que os  INM têm interesse em participar do acordo de reconhecimento mútuo

(Mutual Recognition Arrangement - MRA) organizado pelo Comitê Internacional de Pesos e

Medidas (CIPM) relativo a padrões nacionais de medição e a certificados de calibração

emitidos pelos INM.

A base técnica do MRA, conforme proposto, é um conjunto de comparações-chaves (key

comparisons) de padrões nacionais de medição, identificados pelos Comitês Consultivos do

CIPM e executados pelo BIPM, pelos Comitês Consultivos e pelas Organizações Regionais

de Metrologia. Foram selecionadas, e estão sendo implementadas diversas comparações-

chaves. Estas são suplementadas por :

a) Um pequeno número de comparações suplementares planejadas para verificar serviços de

calibração.

b) A operação de um sistema da qualidade nos INM.

As comparações-chaves foram escolhidas para verificar as principais técnicas utilizadas nos

principais campos da metrologia. Não se pretende comparar todos os padrões e seus múltiplos

e submúltiplos, isto é desnecessário e levaria a uma carga de trabalho impossível. As

comparações-chaves também cumprem uma outra função fundamental das comparações

internacionais, ou seja, verificar a incerteza estimada das realizações, por métodos primários,

das unidades do SI.

As comparações-chaves são realizadas de acordo com um conjunto de roteiros técnicos,

preparados para garantir que os resultados sejam confiáveis, robustos e verdadeiramente

comparáveis com outras comparações de mesma grandeza. Os resultados são publicados na

revista do BIPM Metrologia e estão disponíveis na “home page” do BIPM.
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2.1  Estrutura metrológica mundial

A Convenção do Metro, atualmente com 51 estados membros, é um tratado diplomático

aberto a todos os países que mantenham relações diplomáticas com a França e dá autoridade à

Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures),

ao Comitê Internacional de Pesos e Medidas - CIPM (Comité Internacional des Poids et

Mesures) e ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas - BIPM (Bureau Internacional des

Poids et Mesures) para agir em assuntos referentes a metrologia mundial, particularmente em

relação a demanda por novos padrões de medição com melhores exatidões,  faixas mais

abrangentes e maior diversidade de operação, e a necessidade em demonstrar a equivalência

entre padrões nacionais de medida.

Figura 2.1: Cadeia de responsabilidades. Fonte: home page do BIPM.
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A Convenção foi assinada em Paris em 1875 por representantes de dezessete nações. Além da

fundação e do estabelecimento das bases nas quais deveriam ser financiadas e administradas

as atividades do BIPM, a Convenção do Metro  também estabeleceu uma estrutura

organizacional permanente para que os membros governamentais agissem de comum  acordo

em todos os assuntos relativos às unidades de medida. A figura 2.1 descreve estrutura

metrológica mundial, desde a Convenção do metro até os Institutos Nacionais de Metrologia.

2.1.1  A Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM

A Conferência Geral é formada de delegados de todos os Estados membros da Convenção do

Metro e reúne-se, atualmente, de quatro em quatro anos. Ela recebe em cada uma de suas

sessões o Relatório do Comitê Internacional sobre os trabalhos executados, e tem por missão:

 discutir e aprovar as medidas necessárias para assegurar a propagação e aperfeiçoamento

do Sistema Internacional de Unidades (SI);

 sancionar os resultados das novas determinações metrológicos fundamentais e as diversas

resoluções científicas de cunho internacional e

 adotar as decisões importantes concernentes à finança, organização e desenvolvimento do

BIPM.

2.1.2  O Comitê Internacional de Pesos e Medidas - CIPM

O Comitê Internacional é composto de 18 membros pertencentes a Estados diferentes: ele se

reúne, atualmente, uma vez por ano. A mesa dirigente deste Comitê envia aos governos dos

Estados-membros da Convenção do Metro um Relatório Anual sobre a situação

administrativa e financeira do BIPM. A principal tarefa do CIPM é garantir a uniformidade

das unidades de medida em todo o mundo. Ele faz isto diretamente ou submetendo proposta a

CGPM.



24

2.1.3  Os Comitês Consultivos

Diante da extensão das tarefas confiadas ao BIPM, o Comitê Internacional instituiu desde

1927, sob o nome de Comitês Consultivos, órgãos destinados a esclarecer questões que são

submetidas a seu exame. Os Comitês Consultivos, que podem criar “grupos de trabalho”

temporários ou permanentes para o estudo de assuntos particulares, são encarregados de

coordenar os trabalhos internacionais efetuados nos seus domínios respectivos, e de propor as

recomendações concernentes que são submetidas à sanção da Conferência Geral, para

assegurar a unificação mundial das unidades de medida.

Os Comitês Consultivos têm um regulamento comum. Cada Comitê Consultivo, cuja

presidência é geralmente confiada a um membro do Comitê Internacional, é composto por um

delegado dos grandes Laboratórios de Metrologia e dos Institutos Especializados, cuja lista é

estabelecida pelo Comitê Internacional, bem como por membros individuais designados

igualmente pelo Comitê Internacional e por um representante do Bureau Internacional. Estes

Comitês têm suas sessões com intervalos regulares e são, atualmente, em número de dez:

 Comitê Consultivo de Comprimento (CCL).

 Comitê Consultivo de Massa e Grandezas Relacionadas (CCM).

 Comitê Consultivo de Tempo e Freqüência (CCTF).

 Comitê Consultivo de Eletricidade e Magnetismo (CCEM).

 Comitê Consultivo de Termometria (CCT).

 Comitê Consultivo de Fotometria e Radiometria (CCPR).

 Comitê Consultivo de Radiações Ionizantes (CCRI).

 Comitê Consultivo de Quantidade de Matéria (CCQM).

 Comitê Consultivo de Acústica, Ultrasom e Vibrações (CCAUV).

 Comitê Consultivo de Unidades (CCU).

2.1.4  O Bureau Internacional de Pesos e Medidas - BIPM

O BIPM, criado em 1875 pela Convenção do Metro, é o centro internacional da metrologia

científica e tem por objetivo assegurar a unificação mundial das medidas físicas, está

localizado no parque de Saint Cloud, em Sévres, na periferia de Paris, tendo sua manutenção
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quanto as despesas asseguradas pelos Estados membros da Convenção do Metro. Atua nas

áreas de massa e grandezas relacionadas, tempo e freqüência, comprimento, eletricidade,

fotometria, radiometria, temperatura, pressão e radiações ionizantes, sendo encarregado de:

♦ estabelecer padrões fundamentais e as escalas para a medição das principais

grandezas físicas e manter os protótipos internacionais;

♦ realizar comparações de padrões nacionais e internacionais;

♦ assegurar a coordenação das técnicas de medição correspondentes;

♦ realizar e coordenar a determinação das constantes físicas fundamentais

relevantes para as atividades envolvidas nas áreas acima citadas.

Os técnicos que trabalham nos laboratórios do BIPM desenvolvem, principalmente, pesquisas

metrológicas, comparações internacionais das realizações das unidades e calibrações de

padrões. Um relatório anual, publicado no Procès-Verbaux des Séances du Comité

International des Poids et Mesures, dá detalhes dos trabalhos em andamento.

Os Anais da Conferência Geral, do Comitê Internacional e dos Comitês Consultivos são

publicados pelo BIPM nas seguintes coleções ou séries:

• Comptes Rendus des Séances de la Conférence Générale des Poids et Mesures (CR);

• Procès-Verbaux des Séances du Comité International des Poids et Mesures (PV);

• Sessions des Comités Consultatitifs.

O Bureau também pública monografias de assuntos metrológicos especiais e, sob o título O

Sistema Internacional de Unidades, uma brochura, periodicamente atualizada, aonde são

coletadas todas as decisões e recomendações a respeito das unidades.

O trabalho científico do BIPM é publicado em literatura científica livre e uma lista anual de

publicações aparece no Procès-Verbaux do CIPM.

Desde 1965, o periódico internacional Metrologia, editado sob os auspícios do CIPM, publica

artigos sobre os principais trabalhos de metrologia científica efetuados no mundo, sobre
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melhoramento dos métodos de medição e dos padrões, sobre as unidades, etc., assim como

informações sobre atividades, decisões e recomendações dos órgãos da Convenção do Metro.

Desde dezembro de 1997, 51 Estados são membros desta Convenção: África do Sul,

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Camarões, Canadá, Chile,

China, Coréia (República da), Coréia (República Popular Democrática da), Dinamarca, Egito,

Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Índia,

Indonésia, Irã, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia,

Paquistão, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, República Tchéca,

Romênia, Rússia, Sérvia e Montenegro, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia,

Uruguai, Venezuela.

2.1.5  O acordo de reconhecimento mútuo - MRA

O acordo de reconhecimento mútuo foi organizado pelo Comitê Internacional de Pesos e

Medidas (CIPM), sob autoridade que lhe é atribuída pela Convenção do Metro, sendo

assinado pelos diretores dos INM, em uma reunião que ocorreu durante a 21ª Conferência

Geral de Pesos e Medidas (CGPM),  em Paris, de 11 a 15 de outubro de1999.

Objetivos:

• estabelecer o grau de equivalência dos padrões nacionais de medição mantidos pelos

INM;

• contribuir para o reconhecimento mútuo dos certificados de calibração e de medição

emitidos por INM;

• prover assim, os governos e outros organismos, como uma fundamentação técnica

segura para acordos mais amplos relacionados ao comércio internacional, comércio

local e assuntos relacionados a agentes reguladores.

Processos:

• comparações internacionais de medições, designadas comparações-chaves;

• comparações internacionais complementares de medições;

• sistema da qualidade e demonstração de competência por partes dos INM
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Resultados:

• declaração da capacitação para medições de cada INM numa base de dados mantida

pelo BIPM e disponível publicamente na internet (Web)

Compromissos:

Os diretores dos INM assinam o MRA, com a aprovação das autoridades pertinentes de seus

países e consequentemente concordam em:

• aceitar ao processo especificado no MRA para estabelecer a base de dados;

• reconhecer os resultados das comparações-chaves e suplementares, na forma em que

aparecem na base de dados;

• reconhecer as capacitações referentes a calibrações  e medições de outros INM, na

forma em que aparecem na base de dados;

Exclusões:

• A assinatura do MRA compromete apenas os INM mas nenhuma outra agência do

país;

• A responsabilidade pelos resultados das calibrações  é apenas do INM que as realizou

e não se estende, pelo MRA, a qualquer outro INM participante.

Estrutura Organizacional:

• A coordenação geral é feita pelo BIPM sob autoridade do CIPM, que por sua vez está

sob a autoridade dos Estados Membros da Convenção do Metro.

• Os Comitês Consultivos do CIPM, as Organizações Metrológicas Regionais e o BIPM

são responsáveis pela realização das comparações-chaves suplementares.

• O Comitê Conjunto das Organizações Metrológicas Regionais e do BIPM é

responsável pela aprovação da inclusão, na base de dados, de calibrações e

capacitações de medição declaradas pelos INM.

2.2  Estrutura metrológica brasileira

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Sinmetro foi criado

em 1973 pela lei n.º 5966, e busca integrar diversas funções interdependentes da infra-



28

estrutura de serviços tecnológicos orientados para a qualidade e para a competitividade, que

são a metrologia, a normalização técnica e a avaliação de conformidade.

O Sinmetro é supervisionado pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial (Conmetro), o seu órgão normativo, que tem como principal

competência formular, coordenar e supervisionar a política nacional de metrologia,

normalização industrial e avaliação de conformidade. Participam do Conmetro oito Ministros

de Estado, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor (IDEC) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), sendo

presidido pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e secretariado

pelo Presidente do Inmetro. O Conmetro, por sua vez, é assessorado por comitês com

representação dos principais agentes econômicos, públicos e privados envolvidos

especificadamente com as questões de normalização (CBN), avaliação da conformidade

(CBAC), metrologia (CBM), normalização alimentícia (CODEX) e barreiras técnicas no

comércio (CBTC). Compete ao Conmetro, por meio do Comitê Brasileiro de Metrologia

(CBM), a formulação da política metrológica brasileira.

Figura 2.2: Organograma da estrutura do Conmetro. Fonte: próprio autor.
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2.2.1  O INMETRO

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro,  cujo

diagrama organizacional é ilustrada na figura 2.3, exerce a função de Instituto nacional de

metrologia por intermédio de sua Diretoria de Metrologia Científica e Industrial -. O Inmetro

é uma autarquia federal (agência executiva), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

As funções de responsabilidade do Inmetro, abrangem as atividades relacionadas à metrologia

científica e industrial, à metrologia legal e à avaliação de conformidade. Atuando nas áreas da

indústria, do comércio, das universidades, dos órgãos governamentais, da defesa do

consumidor, das associações técnico - científicas, dos centros de pesquisas e entidades de

classe, dentre suas competências destacam-se:

• gerenciar o Sistema Brasileiro de Certificação da Qualidade;

• coordenar a Rede Brasileira de Laboratórios de Calibração (RBC), a Rede Brasileira de

Laboratórios de Ensaios (RBLE) e a Rede Nacional de Metrologia Legal (RNML);

• secretariar o Conmetro e seus comitês técnicos;

• desenvolver atividades de pesquisa básica e aplicada, em áreas críticas da metrologia;

• supervisionar a emissão de regulamentos técnicos no âmbito governamental;

• prover o país de padrões metrológicos primários e assegurar rastreabilidade dos padrões

metrológicos das redes brasileiras de laboratórios credenciados;

Está também presente no cenário internacional, em fóruns tais como o International

Organization for Standardization - ISO , International Accreditation Forum - IAF,

International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC, The International Auditor and

Training Certification and Association - IATCA, Information Assurance Advisory Council -

IAAC, Sistema Interamericano de Metrologia - SIM, CODEX Alimentarius Commission,

estando ainda amplamente integrado nos fóruns técnicos do MERCOSUL e Área de Livre

Comércio das Américas - ALCA.

O organograma da figura 2.3 apresenta a estrutura hierárquica do Inmetro e a localização do

Laboratório de Tensão e Corrente Elétrica - Latce nesta estrutura.
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Figura 2.3: Estrutura organizacional do Inmetro. Fonte: próprio autor.
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2.2.1.1  Laboratório de Tensão e Corrente Elétrica -  Latce

Vinculado a Divisão de Metrologia Elétrica (Diele) da Diretoria de Metrologia Científica e

Industrial do Inmetro (Dimci), o Laboratório de Tensão e Corrente Elétrica (Latce) é o

laboratório de referência responsável pela guarda, manutenção, reprodução e realização das

unidades de tensão e corrente elétrica do SI. No desempenho de sua missão institucional,

promove também a disseminação dessas unidades para os laboratórios credenciados que

integram a RBC, assegurando-lhes rastreabilidade nacional. Neste sentido, o Latce atua como

estratégico instrumento de descentralização e fortalecimento da infra-estrutura de serviços

básicos para a qualidade e competitividade, em atendimento à demanda dos laboratórios

credenciados de calibração supervisionados pelo Inmetro.

Dispondo de infra estrutura laboratorial adequada, com 112 m2, e beneficiando-se dos

serviços de outros laboratórios e áreas de apoio do Inmetro, as instalações do Latce atendem

as exigências de normas internacionais. Intensificando a sua atuação na metrologia científica,

o Latce tem priorizado a sua participação em fóruns nacionais e internacionais e em

programas de comparação interlaboratorial, desenvolvendo projetos de pesquisa

científica/tecnológica, capacitando recursos humanos e implantando padronização primária à

nível dos principais laboratórios metrológicos internacionais.

Os serviços oferecidos pelo laboratório são: calibração de padrões de tensão dc (células

saturadas e não saturadas, diodo zener); calibração de padrões de transferência térmica ac/dc

em tensão e corrente; calibração de fontes de tensão e corrente ac e dc e calibração de

medidores de tensão e corrente ac e dc. Adicionalmente às suas atividades da missão

institucional, o Latce fornece avaliadores à divisão de credenciamento de laboratórios, oferece

treinamento específico em metrologia, desenvolve técnicas e procedimentos de calibração,

desenvolve atividades de P&D em metrologia elétrica e dá suporte técnico aos laboratórios da

Dimci.
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2.2.1.2  As redes metrológicas - RBC e RBLE

Com o objetivo de disponibilizar ao País uma infra-estrutura de serviços básicos para a

qualidade e competitividade, em atendimento à crescente demanda dos diferentes setores

usuários de metrologia, foram criadas pelo Inmetro a RBC e a RBLE, congregando

competências técnicas e capacitações laboratoriais vinculadas à indústria, universidades e

institutos de pesquisa tecnológica envolvidos com a prestação de serviços técnicos

especializados de calibração de padrões, sistemas de medição, instrumentos e medidas

materializadas e com a realização de ensaios especializados para atender necessidades dos

diferentes setores demandantes, em particular para a certificação de conformidade de

produtos.

Em ambos os casos, o credenciamento denota, com base em critérios e exigências, a

comprovação da competência técnica, credibilidade e capacidade operacional dos laboratórios

que integram esta infra-estrutura de serviços existentes no país. A concessão do

credenciamento atribuído pelo Inmetro por intermédio de suas divisões de credenciamento

DICLA (para laboratórios de calibração) e DICRE (para laboratórios de ensaios), efetua-se

em conformidade com procedimentos baseados na ABNT ISO/IEC - 17025 e, nos casos

pertinentes à prestação de serviços, nos critérios da ABNT ISO 9002, além daqueles

específicos para os laboratórios de análises clínicas e toxicologia baseados nas Boas Práticas

Laboratoriais - BPL.

De forma mais ampla, os laboratórios credenciados junto à RBC e à RBLE atuam na

calibração de padrões/instrumentos de laboratórios metrológicos e/ou da indústria e na

realização de ensaios que asseguram o provimento dos serviços metrológicos que estabelecem

as salvaguardas da defesa do consumidor, da construção da cidadania, da saúde, da proteção e

preservação do meio ambiente. Utilizando padrões com rastreabilidade às referências

metrológicas mundiais de mais alta exatidão, esses laboratórios credenciados estabelecem o

vínculo com as unidades do SI, constituindo a base técnica necessária ao desenvolvimento do

livre comércio entre as diferentes áreas econômicas dos mercados globalizados.
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2.3  O Sistema Internacional de unidades

A 9a CGPM  de 1948 (SI, 2000) através de sua resolução 6, encarregou o CIPM de:

 estudar o estabelecimento de uma regulamentação completa das unidades de medida;

 proceder, com esse intuito, a um inquérito oficial sobre a opinião dos meios científicos,

técnicos e pedagógicos de todos os países;

 emitir recomendações atinentes ao estabelecimento de um sistema prático de unidades de

medidas, suscetível de ser adotado por todos os países signatários da Convenção do

Metro.

 A mesma Conferência Geral adotou também a Resolução 7 que fixou princípios gerais

para os símbolos de unidades e forneceu uma lista de unidades com nomes especiais.

A 10a de 1954 (SI, 2000), por meio de sua resolução 6, e a décima quarta (1971) em sua

resolução 3, adotou como unidades de base deste sistema prático de unidades, as unidades das

sete grandezas seguintes: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica,

temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa.

A 11a de 1960 (SI, 2000), por intermédio de sua Resolução 12, adotou finalmente o nome

Sistema Internacional de Unidades, com abreviação internacional SI, para este sistema prático

de unidades de medida, e instituiu regras para os prefixos, unidades derivadas e a formação de

unidades suplementares, além de outras questões; deste modo, estabeleceu-se uma

especificação compreensiva para as unidades de medida. Desde então sucessivas reuniões da

CGPM e do CIPM tem acrescentado, e modificado quando necessário, a estrutura original do

SI, acompanhando os avanços científicos e as necessidades dos usuários.

2.3.1  As duas classes de unidades

As unidades SI são divididas em duas classes:

 unidades de base;

 unidades derivadas.

Do ponto de vista científico, a divisão das unidades SI nestas duas classes é até certo ponto

arbitrária, uma vez que, não é essencialmente uma imposição unívoca da física. Entretanto, a
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CGPM, levando em consideração as vantagens em se adotar um sistema único e prático, para

ser utilizado mundialmente nas relações internacionais, no ensino e no trabalho científico,

decidiu basear o SI, escolhendo sete unidades bem  definidas  que por convenção são

consideradas independentes sob o ponto de vista dimensional: o metro, o quilograma, o

segundo, o ampère, o kelvin, o mole e a candela, conforme apresentado na tabela 2.1 . Estas

unidades SI são chamadas de unidades de base.

A segunda classe de unidades SI abrange as unidades derivadas, isto é, as unidades que

podem ser formadas combinando-se unidades de base, segundo relações algébricas que

interligam as grandezas correspondentes. Diversas destas expressões algébricas, em função de

unidades de base, podem ser substituídas por nomes e símbolos especiais, o que permite sua

utilização na formação de outras unidades derivadas.

A tabela 2.2 apresenta as unidades elétricas ou aquelas que embora não sejam da área

elétricas, são utilizadas neste área.

As unidades SI destas duas classes constituem um conjunto coerente, na acepção dada

habitualmente à expressão “sistema coerente de unidades”, isto é, sistema de unidades ligadas

pelas regras de multiplicação e divisão, sem qualquer fator numérico.

Seguindo a recomendação 1 de 1969 do CIPM, as unidades desse conjunto coerente de

unidades são designadas sob o nome de unidades SI.

É importante acentuar que cada grandeza física tem uma só unidade SI, mesmo que esta

unidade possa ser expressa sob diferentes formas, porém o inverso não é verdadeiro: a mesma

unidade SI pode corresponder a várias grandezas diferentes.

No campo da eletricidade, a unidade de base é o ampère, enquanto o volt, o objeto desta

dissertação é uma unidade derivada.
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Tabela 2.1: Unidades de base. Fonte: SI, 2000.

UNIDADES
GRANDEZAS NOME SÍMBOLO DEFINIÇÃO OBSERVAÇÕES

Comprimento metro m

metro é o comprimento do trajeto
percorrido pela luz no vácuo, durante
um intervalo de tempo de 1/299 792

458 de segundo

Unidade de Base - definição
adotada pela 17a Conferência
Geral de Pesos e Medidas de

1983.

Massa
quilo
grama kg

massa do protótipo internacional do
quilograma.

1)Unidade de base – definição
ratificada pela 3a CGPM/1901.
2)Esse protótipo é conservado
no BIPM em Sèvres na França.

Tempo segundo s

segundo é a duração de 9 192 631 770
períodos da radiação correspondente à

transição entre os dois níveis
hiperfinos do estado fundamental do

átomo de césio 133.

Unidade de Base – definição
ratificada pela 13a CGPM/1967.

Em 1997 o CIPM esclareceu
que esta definição refere-se ao
átomo de césio em seu estado

fundamental na temperatura de
zero kelvin.

Corrente elétrica ampère A

ampère é a corrente elétrica invariável
que mantida em dois condutores

retilíneos, paralelos, de comprimento
infinito e de área de seção transversal

desprezível e situados no vácuo a
1metro de distância um do outro,

produz entre esses condutores uma
força igual a 2 x 10 -7   newton por

metro de comprimento desses
condutores.

1)Unidade de base – definição
ratificada pela 9a CGPM/1948.
2)O ampère é também unidade
de força magnetomotriz; nesses
casos, se houver possibilidade

de confusão, poderá ser
chamado ampère - espira,

porém sem alterar o símbolo A.

Temperatura
Termodinâmica kelvin K

kelvin é a fração 1/273,16 da
temperatura Termodinâmica do ponto

tríplice da água

1)kelvin é unidade de base –
definição ratificada pela 13a

CGPM/1967.
2)kelvin e grau Celsius são

também unidades de intervalo
de temperaturas.

3)t (em grau Celsius) =T (em
kelvins) –273,15

Quantidade de
matéria

mole mol

mole é a quantidade de matéria de um
sistema que contém tantas entidades
elementares quantos são os átomos
contidos em 0,012 quilograma de

carbono 12.

1)Unidade de base –definição
ratificada pela 14a CGPM/1971.
2)Quando se utiliza o mole, as
entidades elementares devem
ser especificadas, podendo ser

átomos, moléculas, íons,
elétrons ou outras partículas,

bem como agrupamentos
especificados de tais partículas.

Intensidade
luminosa

candela cd

candela é a intensidade luminosa,
numa direção dada, de uma fonte que
emite uma radiação monocromática
de freqüência 540x 10 12  hertz e cuja

intensidade energética naquela
direção é 1/683watt por esterradiano.

Unidade de base – definição
ratificada pela 16a CGPM/1979.
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Tabela 2.2: Unidades derivadas, elétricas ou utilizadas na área elétrica. Fonte: SI, 2000.

GRANDEZAS UNIDADES

NOME SÍMBOLO DEFINIÇÃO
EXPRESSÃO

EM UNIDADES
SI DE BASE

Carga elétrica
(quantidade de
eletricidade)

coulomb C

Carga elétrica que atravessa em 1
segundo, uma seção transversal de um
condutor percorrido por uma corrente

invariável de 1 ampère.
s.A

Tensão elétrica,
diferença de

potencial, força
eletromotriz

volt V

Tensão elétrica entre os terminais de
um elemento passivo de circuito, que
dissipa a potência de 1 watt quando

percorrido por uma corrente invariável
de 1 ampère.

m2.kg.s-3.A-1

Resistência elétrica ohm Ω

Resistência elétrica de um elemento
passivo de circuito que é percorrido por
uma corrente invariável de 1 ampère,
quando uma tensão elétrica constante
de 1volt é aplicada aos seus terminais.

m2.kg.s-3. A-2

Potência, Fluxo de
energia watt w

Potência desenvolvida quando se
realiza, de maneira contínua e

uniforme, o trabalho de 1 joule em 1
segundo.

m2.kg.s-3

Capacitância farad F

Capacitância de um elemento passivo
de circuito entre cujos terminais a

tensão elétrica varia uniformemente à
razão de 1 volt por segundo , quando

percorrido por uma corrente invariável
de 1 ampère.

m-2.kg-1.s4.A2

Indutância henry H

Indutância de um elemento passivo de
circuito, entre cujos terminais se induz
uma tensão constante de 1 volt, quando
percorrido por uma corrente que varia

uniformemente à razão de 1 ampère por
segundo.

m2.kg.s-2.A-2

Potência
Aparente

volt-
ampére

VA

Potência aparente de um circuito
percorrido por uma corrente alternada
senoidal com valor eficaz de 1 ampère,

sob uma tensão elétrica com valor
eficaz de 1 volt.

m2.kg.s-3

Potência
Relativa

var var

Potência reativa de um circuito
percorrido por uma corrente alternada
senoidal com valor eficaz de 1 ampère,

sob uma tensão elétrica com valor
eficaz de 1 volt, defasada de π/2
radianos em relação à corrente

m2. kg. s-3

2.3.2  Os prefixos SI

A 11a CGPM de 1960 (SI, 2000), em sua Resolução 12, adotou uma primeira série de nomes e

símbolos de prefixos para formar os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades  SI na

faixa de 1012 a 10-12. Os prefixos para 10-15 e 10-18 foram acrescentados pela décima segunda

CGPM (1964) em sua Resolução 8, os prefixos para 1015 e 1018 , pela décima quinta CGPM

(1975) em sua Resolução 10, e os prefixos 1021, 1024, 10-21 e 10-24 , pela décima nona CGPM
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(1991) em sua Resolução 4. A tabela 2.3 apresenta todos os prefixos e símbolos aprovados.

De acordo com a Recomendação 1 (1969) do CIPM o conjunto desses prefixos é designado

pelo nome de prefixos SI.

Tabela 2.3: Múltiplos e submúltiplos. Fonte: SI, 2000.

MÚLTIPLO SUBMÚLTIPLO

Nome Símbolo Fator Nome Símbolo Fator

yotta Y 1024 deci d 10-1

zetta Z 1021 centi c 10-2

exa E 1018 mili m 10-3

peta P 1015 micro µ 10-6

tera T 1012 nano n 10-9

giga G 109 pico p 10-12

mega M 106 femto f 10-15

quilo k 103 atto a 10-18

hecto h 102 zepto z 10-21

deca da 101 yocto y 10-24
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2.4 Conceitos metrológicos relevantes

2.4.1  Rastreabilidade

Para que se possa garantir que um determinado instrumento está medindo corretamente é

necessário que conheçamos que instrumento serviu-lhe como referência, que por sua vez

também já deverá ter sido referenciado a um outro instrumento, e este a outro, e assim

sucessivamente até que tenhamos chegado ao "padrão primário". Daí vem o conceito de

rastreabilidade: propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um padrão estar

relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais ou internacionais,

através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas.

(VIM, item 6.10, 2000).

Por exemplo: uma indústria utiliza na sua linha de produção um voltímetro analógico. O

operador deste instrumento pode assegurar que as medidas realizadas são confiáveis porque

este foi calibrado por uma fonte de tensão calibrada. Esta fonte por sua vez deverá já ter sido

calibrada por um instrumento de melhor exatidão (sistema potenciométrico, voltímetro de alta

exatidão, etc.). Este instrumento também deverá ter suas medições rastreadas a um padrão

primário ou nacional. A figura 2.5 ilustra esta cadeia.

Figura 2.5: Cadeia hierárquica do sistema metrológico. Fonte: home page do BIPM.
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2.4.1.1 Cadeia de rastreabilidade

A figura 2.6, mostra o caminho desde a definição da unidade do volt até o usuário final,

apresentando as operações experimentais básicas. O esquema mostra, ainda, uma alternativa

para a realização direta da definição, qual seja, a reprodução, que pode ser considerada como

a realização indireta de uma unidade.

Uma definição no SI é uma afirmação exata sobre o que é uma unidade. Uma unidade é

realizada por um objeto físico no qual se observa atributos que estão de acordo com a

definição. Por exemplo, a unidade SI de tempo é o segundo, definido como a duração de um

número de ciclos de radiação emitida por um átomo de césio-133. O laboratório que tem

tempo, dinheiro, especialistas e equipamentos pode fazer um relógio atômico que produz

radiação que vai de encontro à definição que o SI dá para o segundo. Note que o relógio

atômico não é a realização do segundo e sim a radiação que ele produz.

Figura 2.6: Cadeia de rastreabilidade da unidade volt.
Fonte: Kind e Quinn, IEEE IM-44, no 2, p. 85-89, 1985.

O volt SI é uma unidade essencial à metrologia elétrica dc e de baixa freqüência e é definido

como potência dividida por corrente. Sua definição é realizada por experiência que compara

potência elétrica com potência mecânica através de uma balança. O resultado destas

experiências é usado para determinar valores de tensão elétrica produzidos por equipamentos
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estáveis, baratos e de fácil reprodução e manutenção, tais como pilhas padrão eletroquímicas

ou padrões de tensão eletrônicos (zener).

Estes aparelhos reproduzem, melhor que realizam, o volt SI porque seus princípios de

operação não envolvem uma comparação contínua de potência elétrica com a potência

produzida pela realização das unidades SI da mecânica.

A melhor reprodução do volt SI é obtido a partir das junções Josephson. A tensão produzida

por este equipamento é uma função da freqüência de microonda irradiada e da constante de

Josephson, uma grandeza universal independente de variações experimentais. Realizações

experimentais do volt têm sido usadas para determinar e fixar o valor desta constante.

Enquanto a definição é exata, a realização e a reprodução da unidade têm incerteza nos seus

valores. Em nível nacional existe um esforço constante para reduzir as incertezas pela

condução de experimentos cada vez mais exatos para realizar a definição da unidade e pelo

desenvolvimento de métodos para transferir o valor realizado para o valor reproduzido.

Os valores das reproduções nacionais das unidades do SI são transferidos ou disseminados

para reproduções das unidades feitas em laboratórios locais. Os equipamentos ou artefatos que

mantêm tais reproduções, nacionais ou locais, são convencionalmente chamados de padrões.

Os melhores padrões de um determinado local são chamados padrões de referência.

Todas as unidades elétricas são coerentemente definidas no SI. Quando corretamente

realizado e reproduzido, o uso das unidades do SI assegura que aqueles valores numéricos

obtidos por medições feitas por uma pessoa são compatíveis com uma medição similar feita

por outra.

2.4.2  Padronização

Procurando-se em um dicionário o significado da palavra padrão, pode-se encontrar dentre

outras, a seguinte definição: "... Aquilo que serve de base ou norma para a avaliação de

qualidade ou quantidade ..." (Dic. Novo Aurélio, p. 1471, 1999). Esta definição demonstra
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bem a importância da padronização nas relações comerciais, fato que sempre alavancou as

tentativas de uniformização das unidades de medida.

Na metrologia científica e industrial define-se padrão como: medida materializada,

instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição destinado a definir,

realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para

servir como referência (VIM, item 6.1, 2000). Sem padronização seria impossível, ou bastante

mais complicado, comparar resultados dos estudos científicos realizados em diversas partes

do mundo. Por outro lado, a indústria necessita produzir peças intercambiáveis com

tolerâncias cada vez menores.

Assim, ao longo do tempo, desenvolveu-se padrões cada vez melhores, no sentido de atender

às necessidades do comércio, da indústria e da pesquisa científica, dentro, é claro, de um

sistema de unidades coerente.

Um outro ponto importante que deve ser considerado é a diferença existente entre a unidade,

conforme definida teoricamente, e um padrão usado com o propósito de medidas reais. As

unidades definidas começam com a grandeza que parece mais conveniente no estabelecimento

de um sistema lógico e completo. Por outro lado, as medidas estão sujeitas principalmente à

existência de padrões concretos que podem ser usados no laboratório para determinar as

grandezas comumente usadas nos trabalhos práticos. É natural que uma seqüência diferente

possa ser seguida nos dois casos. Assim é que, embora a corrente elétrica seja a unidade de

base do Sistema Internacional de Unidades (SI) na área de eletricidade, na prática, padroniza-

se a tensão e a resistência elétricas e obtém-se a corrente da relação entre as duas ( I = V / R ).
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2.5 A reprodução do volt

2.5.1 Efeito Josephson

Em 1962, Brian Josephson, um estudante de graduação da Universidade de Trinity,

Cambridge, Inglaterra, observou que elétrons em pares sofrem o efeito de tunelamento entre

dois materiais supercondutores separados por uma fina barreira isolante (junção Josephson),

conforme mostra a figura 2.7.

Figura 2.7: Estrutura simplificada da junção Josephson.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Josephson escreveu sua tese de Ph.D. com base nesta teoria, a qual lhe rendeu, em 1973, o

prêmio Nobel de Física.

Este efeito foi chamado de Efeito Josephson e é um fenômeno físico de supercondutividade

que relaciona tensão e freqüência através da razão entre duas constantes físicas fundamentais,

e e h, que são, respectivamente, a carga elementar do elétron e a constante de Plank.

Josephson descobriu que quando uma tensão dc, V, é aplicada entre estes dois materiais

supercondutores surge uma corrente ac, I, cuja fórmula é dada pela eq. 2.1, onde I0 é a

corrente constante crítica da junção, que tem relação direta com a geometria e temperatura.

eq. 2.1

Esta corrente oscila com uma freqüência igual a dada pela eq. 2.2

∫




= Vdt

h
eII π4sen0

Vn

hf
semicondutor

semicondutor

barreira isolante
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eq. 2.2

Onde: e = 1,60219 x 10-19 J;

h = 6,6260689 x 10-34 J/s;

Por outro lado, quando se irradia sobre a junção um sinal de microondas, com energia hf, é

gerada uma corrente ac, I, com freqüência f, surgindo um degrau de tensão constante (dc), V,

através desta junção com valor dado pela eq. 2.3. (Ver também figura 2.10)

eq. 2.3

Isto se deve ao fato de que a freqüência f aplicada na junção tem uma forte tendência a entrar

em fase com a própria freqüência de oscilação da junção. Também é possível que a junção

entre em fase com as harmônicas de f, resultando em uma série de degraus de tensão dc, Vn,

expressa na eq. 2.4. A figura 2.8 mostra a curva I-V da junção.

eq. 2.4

.

Figura 2.8: Curva típica da resposta da junção Josephson quando aplica-se uma corrente ac.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.
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Embora o efeito Josephson ac forneça uma referência de tensão muito melhor do que as

células padrão, o primeiro padrão Josephson tornou-se um padrão de difícil uso,

principalmente  porque uma junção simples produz uma tensão muito baixa, na faixa de 1 a

10 mV.

A exatidão do padrão de tensão Josephson melhora substancialmente quando muitas junções

são conectadas em série para gerar uma tensão maior. Esta tentativa foi utilizada para atingir o

nível de 100 mV a partir de 20 junções individualmente polarizadas. A continuidade nesta

tentativa de se obter tensões maiores rapidamente se tornou impraticável porque seria

necessário polarizar as junções uma a uma de  acordo com os degraus de tensão constante

mostrados na figura 2.8.

Em 1977, Levinsen, entre outros, sugeriu um método para evitar o problema de múltipla

polarização com o uso de degraus de tensão constantes que cruzam o eixo zero de corrente da

curva I-V de uma junção. Esses degraus cruzando o zero, ocorrem quando junções altamente

capacitivas são expostas à radiação de microondas e  a freqüências bem acima do que a

freqüência natural de ressonância das junções. A figura 2.9 mostra um exemplo de uma curva

I-V com degraus cruzando o zero; um importante aspecto é a falta de regiões estáveis entre os

primeiros degraus. Desta forma, para pequenas correntes de polarização, a tensão da junção

tem de ser quantizada∗. Com uma corrente de polarização próxima de zero, a tensão através de

um array (conjunto de junções dispostas em série) com um grande número de junções deve

também ser quantizadas. Com um array de até 19.000 junções, são possíveis tensões

quantizadas acima de 10V.

Depois de mais de 10 anos de esforços e aperfeiçoamentos, os problemas de fabricação,

estabilidade e distribuição de RF (radiofreqüência) foram solucionados e o array Josephson,

como padrão de tensão, é uma realidade em muitos laboratórios do mundo, onde arrays com

mais de 20.000 junções em série produzem tensões de até ± 12V.

                                                          
∗ Valor de tensão quantizada significa que pertence a um degrau de tensão contínua e estável.
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Figura 2.9: Curva I-V cruzando o zero. Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Desde 1o de janeiro de 1990 os institutos de metrologia de vários países (NIST - Estados

Unidos; PTB - Alemanha; NPL - Inglaterra; NRC - Canadá; etc.) seguiram a recomendação

do Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM) para manter e disseminar a unidade de

tensão com base na utilização do efeito Josephson. Uma vez que suas representações não

eram idênticas, o CIPM estabeleceu o seguinte valor numérico para a constante Josephson (SI,

p. 103, 2000):

O valor determinado para KJ-90 não é necessariamente igual à constante física  KJ = 2e/h, mas

é o valor usado por este acordo internacional. A determinação das constantes da natureza é

obtida através de experimentos da física fundamental conduzidos por vários institutos

nacionais.

A razão para esta recomendação foi que uma tensão Josephson pudesse ser reproduzida com

uma incerteza de uma a duas ordens de magnitude menor do que aquela obtida na realização

da unidade de tensão. As seguintes vantagens resultam da aceitação universal da

recomendação:

• disseminação internacionalmente uniformizada da unidade elétrica volt;

• remoção das barreiras comerciais no mundo inteiro, particularmente dentro da Europa;

• melhor relação dentro do sistema SI;
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• invariabilidade de longo prazo garantida por padrão quântico.

Para a reprodução da unidade de tensão com base no efeito Josephson, com a utilização de um

chip com 20.208 junções Josephson, tensões entre -12 V e +12 V podem ser obtidas com uma

incerteza relativa da ordem de 10-9 em relação ao KJ-90.

2.5.2 Características de projeto de uma junção Josephson

A figura 2.10 ilustra a estrutura básica de uma junção em grandes séries de arrays. A junção é

uma superposição entre dois filmes finos supercondutores que são separados por uma fina

barreira óxida isolante. A junção é posicionada sobre um plano de terra e está separada deste

plano por um isolador de poucos micrometros. A corrente contínua, Idc, e a corrente de

microondas, Iac, são conduzidas através da junção. os parâmetros do projeto para uma junção:

comprimento L; largura W; densidade de corrente crítica J (corrente crítica por unidade de

área); e o sinal de freqüência de microondas f.

Figura 2.10: Estrutura de uma junção Josephson SIS: supercondutor-isolador-supercondutor.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

A realização prática de um array como padrão de tensão requer um completo entendimento

de como estes parâmetros afetam a estabilidade dos níveis de tensão quantizadas, mostrados

na figura 2.9. Uma operação estável requer que quatro condições sejam satisfeitas (Hamilton,

Review of Scientific Instrument, 2001.):

plano de
terra

Idc

Iac sen(2πft)

L
W

V

isolador (3nm)
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1. L deve ser suficientemente pequeno para que o fluxo induzido através da área da

junção pelo campo magnético de microondas seja muito menor do que o fluxo

quântico h/2e;

2. ambos W e L devem ser suficientemente pequenos para que o modo mais baixo da

cavidade de ressonante seja maior do que f;

3. a freqüência de plasma da junção fp, a qual é proporcional a J, tem que ser menor

do que , aproximadamente 1/3 de f, para um comportamento caótico;

4. a corrente crítica da junção, Ic = WLJ, deve ser a maior possível para prevenir a

transição dos degraus quânticos dos ruídos induzidos.

Se alguma destas condições for violada, a tensão na junção provavelmente irá oscilar

aleatoriamente entre os vários degraus, tornando as medições impossíveis. Embora já se tenha

obtido arrays estáveis operando em freqüências até 24 GHz, a maioria dos padrões opera em

freqüências na faixa de 70 a 96 GHz. A tabela 2.4 lista um conjunto típico de parâmetros de

uma junção para um projeto normalmente utilizado.

Tabela 2.4: Parâmetros de projeto de uma junção.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Materiais da junção Nb/Al2O3/Nb

Densidade de corrente crítica J 20 A/cm2

Comprimento da junção L 18 µm

Largura da junção W 30 µm

Corrente crítica I0 110 µA

Freqüência de plasma fp 20 GHz

Modo inferior de ressonância da cavidade 175 GHz

Freqüência da fonte de RF 75 GHz

2.5.3 Projeto de um array

A curva I-V mostrada na figura 2.9, apresenta degraus de tensão que cobrem uma faixa de -1

mV a +1 mV, para uma junção irradiada por um sinal de microondas próximo do ideal. Em

baixos níveis de sinais de microondas os degraus cobrem faixas menores de tensão, em altos

níveis de sinais de microondas os degraus de tensão se tornam menores e começam a se
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afastar do eixo de corrente zero. Em um grande array, toda junção deve gerar largos degraus

de tensão cruzando o zero, e deste modo, a potência de microondas deve ser ajustada para um

valor suficientemente baixo para acomodar uma junção recebendo forte irradiação de

microondas. Deste modo, a fim de se obter uma tensão maior a partir de um número menor de

junções, um array padrão requer um projeto de um circuito que possa distribuir uma potência

de microondas, aproximadamente, uniforme, para milhares de junções, todas conectadas em

série. A solução para este problema é a simples extensão da figura 2.10 para uma série de

junções em uma linha sobre um plano de terra, como mostra a figura 2.11.

Figura 2.11: Junções Josephson formando uma stripline.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Isso resulta em uma stripline (estrutura de microondas formada por uma linha condutora, em

forma de fita, sobre uma camada dielétrica) que pode propagar potências de microondas

relativamente com baixas perdas. A impedância capacitiva das junções é muito pequena

(aproximadamente, 1 mΩ) em comparação com a impedância da stripline (aproximadamente,

3 Ω), e desta forma cada junção terá uma contribuição muito menor sobre o efeito de

propagação da potência de microondas na stripline. Tipicamente, cada junção irá absorver,

aproximadamente, 0,02% a 0,04% da potência propagada através dela. Desta maneira é

possível conectar alguns milhares de junções em série e ainda conseguir uma uniformidade na

potência de, aproximadamente, ± 1,5 dB. Em projetos bem elaborados, striplines com até

4.800 junções tem sido utilizadas.

Em função do padrão Josephson de 10V requerer, aproximadamente, 20.000 junções, é

necessário adotar um circuito série-paralelo, similar ao mostrado na figura 2.12, onde uma

rede de filtros passa-baixa e passa-alta permite que a potência de microondas possa ser

junções

Sinal de microondas

dielétrico

plano de terra
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dividida entre quatro caminhos paralelos, enquanto mantém um caminho dc, no qual todas as

junções estão conectadas em série.

Figura 2.12: Circuito de um padrão de tensão Josephson típico.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

O desenho típico de um circuito integrado para um array de 20.208 junções está mostrado na

figura 2.13.

Figura 2.13: Desenho simplificado da estrutura de um chip Josephson de 10 V.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

O sinal de potência  de microondas é captado por um guia de ondas através de uma antena

formada por palhetas, dividido em 16 caminhos e injetado em striplines com 1.263 junções

cada. As striplines são separadas do plano de terra supercondutor por um dielétrico de SiO2 de
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aproximadamente 2 µm. A simetria nas estruturas das striplines garante que a mesma potência

seja distribuída para cada subarray. Deve-se garantir que não haja reflexões que possam gerar

ondas estacionárias e a conseqüente não uniformidade na distribuição de potência dentro dos

subarray. Requer-se, então que:

1) cada stripline deva ser terminada com uma carga casada, que consiste em striplines

resistivas com vários comprimentos de onda. O uso de uma stripline resistiva no

lugar de resistores discretos é para garantir que haja um quase perfeito casamento

sobre a ampla faixa dos parâmetros de fabricação;

2) as dimensões dos capacitores dos filtros passa-baixa e passa-alta são escolhidos para

se evitar ressonância próxima da freqüência do sinal;

3) o raio da curva de microondas tem o valor mínimo de três vezes a largura da

stripline. As curvas agudas resultam em reflexões inaceitáveis. A fim de encontrar a

curva requerida, são utilizadas curvas onduladas que giram 215° e, então retornam a

45°;

4) o espaçamento da junção ao longo da linha deve ser fechado o suficiente para evitar a

ressonância entre junções adjacentes.

A potência de microondas é aplicada inserindo-se o final das palhetas do chip dentro de uma

ranhura paralela com o campo elétrico, E, no guia de onda WR-12, que consiste de um tubo

de 12 mm de diâmetro, normalmente feito com prata sólida especial ou aço inoxidável

banhado internamente com prata. A saída dc aparece através de blocos supercondutores nos

cantos do chip.

2.5.4  Sistema de medição

Um diagrama de bloco de um moderno sistema de padronização de tensão Josephson está

mostrado na figura 2.14. O chip do array Josephson é montado dentro de uma blindagem

magnética de alta permeabilidade no final da ponta de prova criogênica, que faz a transição

entre o recipiente (dewar) de hélio líquido e a temperatura ambiente do laboratório. Três pares

de fio de cobre são conectados no array.
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Um par fornece a polarização de corrente, um segundo par monitora a tensão do array com

um osciloscópio, e o terceiro par envia a tensão do array para o sistema de calibração. Todos

os fios passam através de um filtro contra interferência em radiofreqüência que se encontra

dentro de uma caixa de alumínio fresado, no topo do dewar. A caixa, os filtros e o dewar

formam uma blindagem que protege o array Josephson contra interferências eletromagnéticas

que podem causar transição de degraus. O sinal de microondas é distribuído através de um

guia de onda padrão WR-12, que consegue simultaneamente ter baixa perda térmica (< 0,5ℓ

de hélio líquido por dia) e baixa perda de microondas (tão baixo quanto 0,7 dB em 75 GHz).

Figura 2.14: Diagrama de blocos de um moderno sistema de padronização de tensão.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Um oscilador de controle de fase (phase locked oscilator - PLO), operando na freqüência

próxima de 75 GHz, fornece o sinal de microondas para o chip. As principais especificações

da fonte são: (1) sua referência de freqüência deve ser conhecida com alta exatidão∗ (termo) e

(2) deve produzir uma saída de potência estável de , no mínimo, 50 mW. O PLO pode ser

construído utilizando-se um contador de microondas comercial com capacidade de

retroalimentação ou pode ser um circuito PLO fabricado. A figura 2.15 mostra o diagrama de

bloco de um exemplo de um sistema de microondas construído, que é pequeno suficiente para

ser instalado no topo da ponta de prova criogênica.
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Figura 2.15: Diagrama de blocos de um PLO para o padrão de tensão Josephson.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

A referência de freqüência para o PLO é tipicamente obtida por um relógio de césio ou um

sistema receptor de posicionamento global - GPS, seu espectro é limitado com um filtro de

cristal que então passa através de dois duplicadores para se obter 40 MHz, que é a referência

usada no oscilador local de dielétrico ressonante (DRO) em 7,68 GHz. O décimo harmônico

do DRO é misturado com a oscilação de saída do diodo Gunn, próxima de 76,76 GHz, para

gerar uma freqüência intermediária (IF) de batimento de sinal próxima de 40 MHz. A

diferença de fase entre a IF e a referência de 40 MHz é usada como sinal de erro para

sintonizar um varactor na cavidade do diodo Gunn  e estabelecer o controle de fase. A largura

de banda larga da realimentação do controle de fase neste sistema resulta em ruído de fase de

-55 dBc (dB abaixo da portadora) em um deslocamento de 2 kHz em relação a freqüência

central. Isso é três ordem de grandeza melhor do que o ruído de fase conseguido em um

sistema típico que usa um contador de microondas para estabilizar a freqüência. A figura 2.16

mostra uma a comparação entre a largura de linha do espectro de freqüência de um oscilador
                                                                                                                                                                                    
∗ A exatidão de um instrumento de medição é definida, segundo o VIM (5.18)., como: "aptidão de um instrumento
de medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro" e "exatidão é um conceito qualitativo".
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estabilizado a contador e um realimentador de controle de fase, especialmente construído. O

mais importante é que as fontes do contador estabilizado não são realmente controladores de

fase e, tipicamente, possuem um pequeno deslocamento na ordem de 10 Hz ou,

aproximadamente, 0,00013 ppm em relação a freqüência de referência.

Figura 2.16: Comparação entre o espectro de freqüência do PLO com um contador/estabilizador
comercial. Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

Com visto anteriormente, os degraus cruzando o zero da figura 2.9 permitem que uma única

corrente de polarização assegure que muitas junções em um grande array estejam em um

degrau de tensão constante. No entanto, isto leva a uma significativa complicação quando se

deseja selecionar o array para um determinado degrau. A figura 2.17 ilustra o diagrama

simplificado de um circuito de polarização. Neste circuito, um computador determina a tensão

de polarização Vs com um conversor analógico/digital (DAC) e usa um segundo DAC para

controlar a impedância de polarização Rs através de um resistor opticamente modulado.

Freqüência (0,5 MHz/div.)

Po
tê

nc
ia

 (1
0d

B
/d

iv
.)



54

Figura 2.17:  Circuito de polarização de um sistema Josephson.
Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

A figura 2.18 mostra uma solução gráfica para os pontos de operação estáveis de um array e

ilustra como são utilizados o controle de polarização de tensão e de impedância para

selecionar um degrau de tensão quântico específico.

Figura 2.18: Pontos de operação de um array Josephson.
 Fonte: Hamilton, Review of Scientific Instrument, 2001.

A linha de carga mostra a faixa de tensão e corrente que são definidas pela fonte de

polarização. A interseção desta linha de carga com a curva I-V do array (linhas verticais) são

possíveis pontos de polarização estáveis. Mudanças em Vs desloca a linha de carga para a
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esquerda e para a direita, enquanto mudanças em Rs muda sua inclinação. Para selecionar um

degrau de uma dada tensão Va, a fonte de tensão é ajustada para Va e fonte de impedância é

ajustada para, aproximadamente, ƒ / KjIs ≈ 10Ω, onde  Is é a altura do degrau . Isso faz a linha

de carga íngreme o suficiente para cruzar somente um ou dois degraus e força o array para

um degrau próximo, ou muito próximo, de Va. Aplicando uma oscilação amortecida para Va

também ajuda a mover o array para um degrau muito próximo de Va. Depois que um degrau é

selecionado, a fonte de impedância é suavemente aumentada em todas as quatro conexões de

polarização (a linha de carga torna-se horizontal), até a corrente do array chegar a zero e o

array ser efetivamente desconectado da fonte de polarização. Esta condição de polarização

aberta é o estado mais estável para o array e elimina a possibilidade de algum erro resultante

de pequenas resistências em série com  o array - um defeito comum no array.

O computador que controla este processo habilita o sistema a encontrar e estabilizar a tensão

no array em um degrau específico dentro de poucos segundos. Um array Josephson de alta

qualidade irá permanecer estável no degrau selecionado por muitas horas.

Numerosos algoritmos têm sido desenvolvidos para comparar um padrão Josephson com um

padrão secundário, ou outro padrão Josephson. Esses algoritmos diferem no total de médias

utilizadas, no tipo e localização das chaves de reversão utilizadas e no método estatístico

utilizado para reduzir a quantidade de dados e calcular a incerteza. A escolha do algoritmo

depende do tipo de comparação, do nível de incerteza desejado e do tempo disponível.

2.5.5 Comparações

As comparações entre padrões de tensão Josephson (JVC) mantidos por diferentes

laboratórios nacionais são essenciais para garantir a integridade das calibrações de tensão.

Essas comparações podem ser realizadas utilizando-se um padrão de transferência viajante ou

através da comparação direta entre dois padrões Josephson no mesmo laboratório.

As comparações devem ser entre um laboratório pivô e tantos laboratórios satélites quanto

forem possíveis. Qualquer laboratório com JVS e um padrão viajante para este propósito pode

ser um laboratório pivô. E qualquer laboratório com um JVS pode ser um laboratório satélite.
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Em uma típica comparação, utilizando-se padrões de transferência, o laboratório pivô através

de seu JVS estabelece o histórico de medidas para o padrão de referência portátil. Esse padrão

de referência então é encaminhado para os laboratórios que participarão da comparação. Cada

laboratório realiza a calibração deste padrão por um período de alguns dias e encaminha o

padrão para o próximo laboratório participante. Finalmente, o padrão de referência retorna

para o laboratório pivô, onde é realizada uma nova calibração. Todos os dados relacionados

com as calibrações realizadas por cada laboratório participante, incluindo os dados de

incerteza, são encaminhados para o laboratório pivô, que traça curvas das calibrações, e suas

incertezas, em função do tempo. Um melhor ajuste nos dados por parte do laboratório pivô,

utilizando dados anteriores e posteriores à circulação do padrão, é realizado para estimar o

valor de referência e sua incerteza associada no período de tempo das comparações. A

discordância entre resultados é uma evidência de problemas significantes com um ou mais

JVSs. Um JVS pode normalmente calibrar um padrão de referência transportável com uma

incerteza de medição, referente ao período da calibração, substancialmente menor do que a

incerteza do padrão de referencia em um período de tempo, de semanas ou meses, necessário

para completar o ciclo de calibrações envolvendo todos os laboratórios participantes.

2.5.5.1 Comparação através de padrões de transferência zener

Os laboratórios participantes devem utilizar um padrão de transferência zener que tenha um

longo e conhecido histórico. O padrão de transferência zener selecionado deve ser

transportado de um laboratório para outro alimentado por baterias extras. No recebimento do

zener, o laboratório deve checar se as baterias ainda estão operacionais, chamada de condição

warm. O padrão zener, então, deve ser conectado a rede de alimentação. Se por alguma razão

o padrão zener chegar ao laboratório com a bateria descarregada, o laboratório pivô deverá ser

notificado imediatamente. Se o padrão zener perder o controle de temperatura

temporariamente, possivelmente causará um offset no valor de saída de tensão, o que irá fazer

com que os resultados da calibração se tornem inválidos. O pior procedimento possível é

recarregar as baterias e fingir que nada aconteceu. No caso em que as baterias do padrão zener

falhar, o laboratório pivô consulta a todos os laboratórios participantes da comparação e tem

que tomar uma decisão sobre como proceder.
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2.5.5.2 Comparação direta entre dois padrões Josephson

Uma comparação entre um padrão Josephson estacionário e um portátil pode eliminar as

incertezas associadas com o drift de longo prazo e o transporte de um padrão intermediário.

Uma comparação direta no mesmo laboratório é  o melhor método para avaliar previamente

incertezas do tipo B existentes em cada sistema. Em condições apropriadas, tais comparações

tem mostrado concordância melhor que 0,001 ppm.



3   METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1  Fases da pesquisa e seus desdobramentos

3.1.1  Fase 1: pesquisa bibliográfica

A primeira fase consistiu em uma extensa pesquisa bibliográfica em revistas periódicas, na

área de metrologia elétrica e física aplicada, na Internet, nas páginas dos grandes institutos

nacionais de metrologia (PTB - Physikalisch- Technische Bundesanstalt, BNM/LCIE -

Bureau National de Metrologie/Laboratoire Central des Industries Electriques, NPL - National

Physical Laboratory, BIPM - Bureau International des Poids, NIST, etc) e em livros técnicos.

Inicialmente, buscando como seria solucionado o problema e, em seguida, quais os meios

para atingir este objetivo.

Através desta pesquisa, foi identificado que os INMs, acima descritos, utilizam como padrão

primário um sistema que reproduz a unidade volt dc por meio do efeito Josephson. Este

padrão seria capaz de atender a exigência dos clientes do Latce por menores níveis de

incerteza. Foi possível, também, identificar os especialistas nesta área para que fossem

realizados contatos com o propósito de buscar cooperação técnica com um dos referidos

INMs.

3.1.2  Fase 2: definição do desenvolvimento da pesquisa

Na segunda fase, decidiu-se pela parceria com o NIST na cooperação técnica. O que motivou

esta escolha foi o fato de o Dr. Clark Hamilton (NIST/EUA/Colorado/Boulder) ser o maior
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especialista no assunto de padrão quântico de tensão, baseado no efeito Josephson, sendo

pioneiro nesta área. Além disso, o NIST mostrou-se bastante receptivo em cooperar nesta

pesquisa e, também, por motivos técnicos, o modelo americano é o que mais se aproxima do

modelo nacional, para esta área específica.

Em seguida, foi realizada uma reunião com o Dr. Clark Hamilton para a definição do

desenvolvimento da pesquisa, que ocorreu durante sua visita ao Latce.

Como resultado desta reunião, definiu-se que:

1) Inicialmente seria implantado o padrão de 1V em função dos custos do sistema

serem menores e também pela maior facilidade na manipulação do chip de 1V.

Além disso, na época do início desta pesquisa, os primeiros chips de 10V

comercializados requeriam cuidados extremos na sua utilização e manipulação,

não sendo aconselhável para um laboratório, que estava se iniciando na aplicação

desta nova tecnologia, operar com um dispositivo que demandava cuidados

extremos e custos elevados. No entanto, cabe salientar que, embora o padrão de

1V seja suficiente para garantir a rastreabilidade do volt, o padrão de 10V oferece

níveis de incerteza menores e, como é objetivo desta pesquisa, irá garantir a

confiabilidade metrológica da unidade volt no Brasil.

2) A linha de atuação da pesquisa seria baseada no desenvolvimento de um sistema

independente ao invés da aquisição de um sistema fechado, comercializado, na

época, por apenas duas empresas: Oxford (Inglaterra) e R.M.C. (Research and

Manufacturing Company Inc., E.U.A.). O sistema independente consiste em

instrumentos e componentes de diversas empresas e são, individualmente, os

melhores e mais apropriados para a montagem do sistema de padronização

primária pretendida. A especificação de todo o sistema foi espelhada no sistema

do NIST, por esse ser, na época, o mais atualizado do mundo.
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3.1.3  Fase 3: planejamento orçamentário

Na terceira fase, foi realizado o detalhamento da planilha orçamentária, quando foram

identificadas as seguintes necessidades para dar suporte à pesquisa: compra de equipamentos

e peças, treinamento especializado, viagens internacionais e nacionais, participação em

eventos nacionais e internacionais, participação em intercomparações e serviço de consultoria

técnica especializada.

Verificou-se, em seguida, que o montante financeiro a ser gasto para o desenvolvimento do

sistema de padronização primária de 1V seria de, aproximadamente, US$ 150,000.00.

Daí, identificou-se a necessidade de obter este recurso através de uma linha de fomento do

governo, uma vez que o Inmetro não poderia disponibilizar tal quantia. Estes recursos foram,

portanto, financiados pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico, através do programa TIB/PADCT-II.

A planilha de custo dos componentes do sistema está apresentada no capítulo 4.1.

3.1.4  Fase 4: aquisição dos equipamentos para a montagem do sistema Josephson

Na quarta fase foram identificadas e contatadas todas as empresas fornecedoras dos

instrumentos e equipamentos para dar início ao processo de compra. Esta fase encerrou-se

com a chegada dos itens de compra no Latce. A lista de equipamentos está no capítulo 4.1.

3.1.5  Fase 5: capacitação técnica

Embora o responsável pela implantação deste sistema já possuísse profundo conhecimento

nas práticas metrológicas referentes à padronização da unidade de tensão elétrica, a

capacitação técnica na padronização do volt, através de padrões quânticos, foi fundamental,

pois seriam utilizados conceitos bastante novos, tais como: criogenia, supercondutividade e

efeitos quânticos.

Esta fase foi dividida em duas etapas. Na primeira, o treinamento abrangeria os conceitos

fundamentais da física envolvida nesta padronização. Para isso, foi realizado um curso de,
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aproximadamente, seis meses com especialistas da PUC/Rio e UFRJ nas áreas da física

quântica, física em estado sólido, física moderna e física de baixas temperaturas.

Posteriormente, houve um treinamento específico na operação do sistema Josephson, no NIST

(E.U.A./Washington/Maryland), com a equipe do Dr. Yi-hua Tang, que é o especialista do

laboratório de metrologia, sendo responsável pela disseminação, por meio de calibrações e

intercomparações.

Após este treinamento, o responsável pelo Latce tornou-se apto para dar início à montagem do

sistema e realizar os testes preliminares.

3.1.6  Fase 6: implantação do sistema Josephson no Latce

Após a chegada de todos os instrumentos e equipamentos necessários, o sistema foi

implementado e então realizado os testes de desempenho. Desenvolveu-se, também os

procedimentos técnicos para a padronização primária do volt e avaliação das incertezas de

medição envolvidas a fim de que se pudesse caracterizar o sistema. No capítulo 4, será

descrita a implantação do sistema com maiores detalhes.

Com o sistema operacional e devidamente caracterizado, o Latce já estava pronto para realizar

sua primeira comparação de medidas com o NIST.

3.1.7  Fase 7: realização de comparação interlaboratorial

Esta fase dividiu-se em duas etapas. Na primeira foi realizada uma comparação bilateral, que

fazia parte do acordo de cooperação entre o Inmetro e o NIST. Esta comparação consistiu em

obter resultados de medições compatíveis com o que se esperava de um padrão primário.

Nessa comparação foi utilizado como padrão viajante um conjunto de padrões de referência

de tensão eletrônico (diodo zener). O procedimento seguido para realizar a intercomparação

está detalhado no capítulo 4.

Após terminada a etapa inicial, deu-se início à análise destes resultados para, posteriormente,

redigir um relatório final onde está demonstrada a competência do laboratório na reprodução

da unidade volt, através deste sistema de padronização primária.
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Este relatório foi emitido no final de 1999. A partir da divulgação deste relatório, no ano de

2000, os certificados de calibração emitidos pelo Latce passaram a referenciar a

rastreabilidade da grandeza tensão dc de acordo com esta padronização.

3.1.8  Fase 8: disseminação de resultados

O resultado referente a esta comparação foi apresentado, em âmbito nacional, no IV

SEMETRO (Seminário Internacional em Metrologia), realizado em São Paulo, em 2000.

A partir desta fase o Latce passou a disseminar esta unidade para todos os seus clientes

(laboratórios da RBC, da indústria, das universidades e dos centros de pesquisa) com menores

valores de incerteza.

3.1.9 Fase 9: levantamento de dados para a implantação do padrão Josephson de 10 V

Com a mesma filosofia de pesquisa já implementada nas fases 1 e 2, onde o sistema do NIST

foi utilizado como referência, nesta fase foi feito um levantamento de todos os dados

necessários para se avaliar a possibilidade de, a partir do sistema de padronização de tensão

Josephson de 1V, já implantado no Latce/Inmetro, ser desenvolvido um sistema para um

padrão de 10V. O novo sistema será capaz de operar tanto em 1V quanto em 10V.

3.1.10 Fase 10: adaptação da metodologia desenvolvida para o padrão de 10 V

Esta fase é similar às fases já realizadas para o padrão de 1V e está dividida nas seguintes

etapas: planejamento orçamentário, definição dos equipamentos a serem adquiridos, início do

processo de compra, capacitação técnica no NIST, montagem da nova configuração do

sistema no Latce/Inmetro, testes e avaliação do sistema, avaliação das fontes de incerteza e

caracterização do sistema.

Cabe ressaltar que houveram algumas modificações necessárias para viabilizar a adaptação da

metodologia, como segue: os recursos necessários para a compra de equipamentos foram

disponibilizados pelo próprio Inmetro, uma vez que, para o padrão de 10V, foi preciso

somente a compra de um chip de 10V (U$23,000.00) e uma nova ponta de prova criogênica
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(U$12,000.00); a capacitação técnica, no NIST, para uma correta manipulação do sistema

Josephson de 10V, novamente foi necessária, pois este novo padrão é muito sensível e requer

ajustes precisos.

3.1.11  Fase 11: garantia da confiabilidade metrológica com o padrão de 10 V

Esta fase será fundamental para essa pesquisa pois é nela que serão avaliados os resultados da

comparação de medidas que será realizada no âmbito do BIPM. Com a obtenção de resultados

compatíveis com os praticados pelos principais INMs do exterior, o Inmetro será reconhecido

como tecnicamente competente na padronização primária do volt e terá, assim, garantida a

confiabilidade da unidade volt no Brasil.

3.2 Tipos de pesquisa em cada fase

Será descrito aqui os tipos de pesquisas aplicadas neste trabalho. Conforme Gil (1996) definiu

em seu trabalho, a pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do

método científico, cujo objetivo fundamental é descobrir respostas para problemas, mediante

o emprego de procedimentos científicos. Pode-se agrupar os objetivos da pesquisa de acordo

com sua especificidade. Vários autores já classificaram a pesquisa em vários tipos de grupos.

Os tipos mais usados e que serão aplicados a este trabalho foram classificados por Selltiz et

al. (1967) e são definidos em três grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos

que verificam hipóteses causais ou estudos explicativos.

Outra forma de caracterizar a pesquisa é feita pela sua finalidade. Quando busca-se a

formulação de teorias e leis, procurando o desenvolvimento científico sem a preocupação

direta com suas aplicações práticas, a pesquisa é dita pesquisa pura. Já a pesquisa aplicada,

embora tenha grande ligação com a pesquisa pura, tem como fundamento a aplicação dos

conhecimentos na  solução de problemas. Assim, a pesquisa aqui apresentada pode ser

enquadrada como uma pesquisa aplicada.

Aplicando-se estas definições no trabalho em questão, pode-se dizer que na primeira e na

segunda fase foram realizadas pesquisas exploratórias, partindo-se de uma pesquisa
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bibliográfica e da análise de exemplos de aplicações de metodologias em outros institutos

metrológicos, buscando-se obter um maior conhecimento sobre como solucionar o problema.

Na  terceira fase, passando para uma pesquisa descritiva, foram levantadas as diretrizes para o

desenvolvimento da pesquisa com sua respectiva planilha orçamentária e busca de uma linha

de fomento.

Na sexta fase novamente desenvolveu-se uma pesquisa descritiva onde foram realizados a

montagem do sistema, os testes de desempenho e sua caracterização. Nesta fase também

foram desenvolvidos os procedimentos técnicos.

Na sétima e na oitava fase, ainda foram utilizadas pesquisas descritivas, onde primeiramente

foi feita uma avaliação dos resultados obtidos na comparação de medidas realizada com o

NIST e a  comprovação do bom desempenho do sistema. Num segundo momento, estes

resultados foram apresentados em um seminário internacional, passando o Latce, a partir de

então, a adotar esta padronização primária do volt.

Na nona fase, passa-se a uma pesquisa exploratória para levantar o que existe sobre a

implantação do padrão de 10 V, de forma a servir de base para a garantia da confiabilidade

metrológica.

A décima fase mostra a descrição da metodologia para a implantação do padrão de 10 V,

sendo explicadas as adaptações realizadas em relação ao que foi desenvolvido para o padrão

de 1 V.

Por último, a décima primeira fase caracteriza-se pela descrição dos aspectos fundamentais a

serem alcançados na implantação do padrão de 10 V para garantir a confiabilidade

metrológica, o que caracteriza uma pesquisa descritiva.
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3.3 Cronograma de execução das fases

Na tabela 3.1 está apresentado o cronograma de execução das fases da pesquisa ao longo do

tempo, tendo iniciado em janeiro de 1997. A tabela está dividida em trimestres. A fase 11 não

será incluída nesta tabela pois esta pesquisa está limitada a desenvolvimentos realizados no

ano de 2003, e será tratada em um futuro trabalho.

Tabela 3.1: Cronograma de fases. Fonte: próprio autor.

Fases 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1 X

2 X

3 X X

4 X X X X

5 X X X

6 X X X X

7 X X

8 X X X X

9 X

10 X X X X X X X X X X X

3.4 Dificuldades encontradas na realização da pesquisa

Em relação à pesquisa bibliográfica, não foi difícil encontrar artigos técnicos sobre a

padronização primária do volt baseada no efeito Josephson, tanto em revistas indexadas

quanto nas páginas dos principais institutos nacionais de metrologia, na Internet.

Quanto à definição da linha de pesquisa, o grande obstáculo foi a necessidade de buscar

parcerias no exterior, pois a realidade do Brasil em relação ao desenvolvimento tecnológico

em sistemas, que empregam o efeito Josephson na metrologia, não pode ser encontrada nas

universidades, cabendo a elas o fundamental apoio quanto à teoria básica da física envolvida.

A parceria com o NIST teve como obstáculos a distância física, principalmente no

acompanhamento da montagem do sistema, os custos de viagens dos técnicos do Inmetro para

o NIST e de técnicos do NIST para o Inmetro e a dificuldade inerente da própria diferença de

idioma e cultura.
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Embora todas as fases da pesquisa tenham apresentado dificuldades nas suas realizações,

pode-se dizer que a captação de recursos foi uma das mais críticas, uma vez que os valores

envolvidos foram consideravelmente altos.

Em relação a compra de equipamentos, a maior dificuldade foi o longo tempo gasto entre o

pedido de compra e o recebimento dos itens no laboratório. O Inmetro, como instituição

pública, deve seguir regras rígidas nos processos de compra, principalmente quando se trata

de importação. Além disso, foi muito difícil obter as cotações das empresas estrangeiras que

contivesse todos os dados sobre o produto, a empresa e meios de pagamento dentro dos

prazos exigidos neste processo.

Os professores da PUC-Rio e da UFRJ foram bastante eficientes na elaboração de um curso

abrangente que fornecesse o conhecimento básico necessário para o entendimento do efeito

físico com todas as suas implicações. No entanto, a dificuldade foi montar uma equipe

disposta a, efetivamente, colaborar até a finalização da implantação da padronização primária.

Enquanto que na fase de capacitação técnica, a equipe estava formada por oito membros, todo

processo de pesquisa foi concluído somente por este pesquisador.

O processo de exportação temporária dos padrões de referência utilizados na ocasião da

realização da comparação de medidas com o NIST foi dificultado devido aos trâmites

alfandegários envolvidos.



4   IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO

No início da década de 90, o laboratório começou a perceber a necessidade de atualização do

seu padrão de referência de tensão dc, que na época era um conjunto de células saturadas

(pilhas padrão). Surgiu, então, a necessidade de pesquisar um meio de solucionar este

problema. Após uma exaustiva pesquisa acerca de novas tecnologias na área da metrologia

elétrica, o pesquisador decidiu por implantar um sistema de padronização baseado no efeito

Josephson, seguindo o modelo americano, no entanto, esbarrando em dois grandes problemas:

financeiro e de conhecimento específico.

Os recursos necessários para aquisição dos equipamentos e instrumentos, bem como

contratação de especialistas técnicos eram bastante elevados para serem custeados pela

própria instituição (Inmetro). Após, aproximadamente três anos, em 1995 foi obtida verba de

uma fonte de fomento do governo (FINEP).

Quanto ao conhecimento específico necessário para o desenvolvimento da pesquisa, coube ao

pesquisador agregar a sua experiência de metrologia elétrica ao conhecimento acadêmico de

física quântica, uma vez que as universidades (PUC-Rio e UFRJ) não possuíam experiência

em metrologia elétrica com a aplicação de padronização primária quântica.

Ao longo de todo o processo para a  implantação do sistema de padronização primária do volt

no Latce, buscou-se a equiparação com os principais institutos nacionais de metrologia do

exterior, no que se refere ao nível de incerteza de medição alcançado. No entanto, a realidade

desses INMs é contrastante com a do Inmetro no que se refere à infra-estrutura de pessoal e de

equipamentos disponíveis. Pode-se citar a disponibilidade de reposição imediata de qualquer
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item do sistema Josephson, até mesmo, a existência de outros arrays Josephson sobressalentes

no próprio laboratório, além disso, nesses INMs, normalmente, um especialista com curso de

doutorado é exclusivamente responsável pela operação e desenvolvimento desse sistema. No

caso desta pesquisa, se durante o processo de operacionalização do sistema, qualquer um dos

itens fosse danificado implicaria em um atraso de aproximadamente um ano, isso se,

imediatamente após o ocorrido, já houvesse disponibilidade de verba. Outro aspecto relevante

a ser considerado diz respeito à assimilação de todo o conhecimento agregado a essa nova

tecnologia e sua posterior aplicação, tendo em vista a diferença existente entre a teoria e a

prática. Isso se tornou uma dificuldade, uma vez que o pesquisador não podia dedicar-se

exclusivamente a essa pesquisa pois  tinha a incumbência de gerenciar o Latce e desenvolver

outros sistemas de medição referentes às grandezas de tensão ac e corrente ac e dc.

A seqüência cronológica para a implantação do sistema foi executada concluindo as seguintes

etapas: montagem do sistema, testes e ajustes preliminares, procedimento de calibração e

determinação das fontes de incertezas, e estão detalhadas nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

O sistema de padronização primária do volt foi efetivamente iniciado a partir da chegada dos

equipamentos, peças e materiais necessários.

4.1 Montagem do sistema

O sistema foi montado em um dos módulos do Latce reservado especificamente para realizar

a padronização de tensão dc. Os componentes do sistema de padronização adquiridos estão

listados na tabela 4.1, sendo que na figura 4.1 estão devidamente identificados.
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Figura 4.1: Foto do sistema montado no Latce. Fonte: próprio autor.

1) Array Josephson de 1V está montado na ponta de prova criogênica (figura 4.2) que está

imersa dentro do dewar com hélio líquido, a uma temperatura de aproximadamente 4K.

2) Fonte de potência de microondas com freqüência estabilizada, capaz de fornecer,

aproximadamente, 40mW em uma freqüência próxima de 75GHz.

3) Fonte de polarização do array com impedância variável.

4) Osciloscópio que monitora a curva I-V do array.

5) Voltímetro digital que determina o número do degrau da junção, através de medida direta

de tensão, e atua como detetor de nulo durante as medições.

6) Scanner, que é utilizado para chavear a polaridade durante as medições e também as

referências de tensão (zener).

7) GPS, através de uma antena instalada no prédio aprisiona o sinal do satélite mais

próximo, é a referência de freqüência em tempo real com alta exatidão em 10MHz.

1

2

3

4

5

6

7
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Tabela 4.1: Lista de componentes do sistema de padronização quântica do volt.
Fonte: próprio autor.

Sistema de padronização primária do volt – Latce

Equipamentos Fabricante / modelo Preço (R$)

Josephson Junction Array Hypres / 1V 25.000,00

Ponta de prova criogênica High Precision Device Inc.
/ CM 0022

36.000,00

Gunn Diode Oscilator Millitech / GDM-12-4018I 15.000,00

Dewar para hélio líquido - 100 ℓ MVE / UD100 12.000,00

Source Locking Microwave Counter EIP / 578B 60.000,00

Osciloscópio Tektronix / 7934 5.000,00

Voltímetro digital HP / 3458A 24.000,00

Josephson Bias Source Astro Andyne Co./JBS 500 20.000,00

Low Thermal Scanner Dataproof / 160A 30.000,00

GPS Time and Frequency Reference
Receiver

HP / 58503A 12.000,00

Computador com placa GPIB 5.000,00

Higrômetro Digital Rotronik / Higropalm 2 2.000,00

Digital Barometer Vaisala / PTB 220 5.000,00

DC Reference Standard Fluke / 732B 12.000,00

Total 263.000,00

Os equipamentos para medição das condições ambientais que não aparecem na foto, o

medidor de temperatura e umidade e o medidor de pressão atmosférica, são de grande

importância para a compatibilização das medidas, principalmente quando se realiza

intercomparações com outros institutos nacionais.

4.1.1  Considerações especiais durante a montagem do sistema

1- Baseado na experiência do pesquisador na medição de baixos níveis de tensão, da ordem de

poucos microvolts, e com o objetivo de se prevenir contra interferências que seriam possíveis

fontes de erro,  todos os equipamentos do sistema foram montados em um rack, alimentados

por uma rede estabilizada e conectados em um mesmo ponto do barramento de terra do

laboratório.
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2- O array Josephson fica montado em uma base que é fixada no final da ponta de prova

criogênica, como mostra a figura 4.2. Ele foi soldado aos terminais dos três pares de fios, que

são responsáveis pela polarização do array e condução da tensão Josephson ao sistema. Teve-

se o cuidado para que cada ponto de solda fosse realizado rápido o suficiente para não

permitir um super aquecimento na área ativa do array. Todo o processo de solda e o início da

imersão da ponta de prova no hélio líquido não deve ultrapassar 1 hora, pois a exposição

excessiva do array no ambiente normal do laboratório pode danificá-lo. Para executar esta

operação com boa margem de segurança e não danificar o array que custa, aproximadamente,

R$ 25.000,00, foi realizado um treinamento com o especialista do NIST.

Figura 4.2: Esquema da conexão do array Josephson na ponta de prova criogênica. Fonte: próprio autor.

3- Antes de inserir a ponta de prova no dewar com hélio líquido, foi assegurado que a

quantidade de hélio líquido existente fosse suficiente para que se realizassem todos os testes e

ajustes preliminares, bem como o conjunto de calibrações pretendido. O monitoramento do

nível de hélio líquido em relação a ponta de prova é realizado com a utilização de um medidor

de nível com um sensor que estão acoplados à ponta de prova.

4.2 Testes e ajustes preliminares

O processo de resfriamento da ponta de prova no dewar com hélio líquido deve ser lento. Este

processo demora, aproximadamente, 15 minutos. Durante este processo todos os cabos

estavam desconectados do sistema. Isto previne o aprisionamento do fluxo magnético no

array Josephson. Após a imersão total da ponta de prova no hélio líquido, e após a

estabilização da temperatura, mediu-se a resistência através dos pinos de sinal do JVS
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(Josephson Voltage Standard). Este valor de resistência deve ser maior do que 1GΩ, se for

menor irá causar erros nos resultados da medição.

Antes de conectar o circuito de polarização à ponta de prova, o circuito de polarização foi

checado, utilizando-se um modelo de carga (que simula a carga de toda a ponta de prova). O

valor da carga para um JVS de 1V deverá ser de 1kΩ. O ajuste de zero também foi checado e

todos os níveis de tensão foram configurados para zero e, só então, o circuito de polarização

pode ser conectado à ponta de prova.

Com o gerador de microondas desligado (atenuador na posição máxima), o array de junções

Josephson foi checado em relação ao aprisionamento do fluxo magnético, as correntes críticas

corretas e aos degraus de energia referentes à tensão Josephson. Se algum destes parâmetros

não estiver aceitável ele deverá ser corrigido antes de dar prosseguimento. O processo de

resfriamento da ponta de prova normalmente é repetido por várias vezes até que as condições

acima descritas sejam alcançadas, o que exige uma dedicação de várias horas.

A fonte de microondas deve ser aquecida, no mínimo, por uma hora, antes do início da

medição. Algumas experiências têm mostrado que uma fonte de diodo gunn necessita de pelo

menos uma hora de aquecimento para estabilização. Caso contrário, será necessário reajustar

freqüentemente os níveis de potência e a freqüência de microondas.

Enquanto se monitora a curva I-V em um osciloscópio, ajusta-se a freqüência de microondas e

os níveis de potência a fim de obter-se os degraus estáveis na faixa de tensão onde o JVS irá

operar. Isto é especialmente importante para assegurar uma operação apropriada nos extremos

de tensão, onde a configuração do sistema é mais crítica.

4.3  Procedimento de calibração

Após a realização de testes e ajustes, o sistema estará pronto para ser usado para calibrar uma

referência de tensão secundária, chamada neste trabalho de dispositivo sob teste ou DUT

(Device Under Test). O JVS é conectado em série e oposição de polaridade ao DUT, sendo

utilizado um voltímetro digital (ou DVM - Digital Voltmeter) como medidor de nulo. O DUT

é conectado em série com uma chave de reversão com baixo coeficiente térmico que, quando
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chaveada para a posição normal permite as seguintes conexões: JVS positivo para DUT

positivo; DUT negativo para DVM positivo; JVS negativo para DVM negativo. Esta ordem

de conexões é necessária para se implementar as equações utilizadas pelo algoritmo de

calibração e obter os resultados apropriados.

4.3.1  Algoritmo de calibração:

O array Josephson é utilizado para calibrar uma referência de tensão secundária (DUT),

usando um DVM como medidor de nulo. Se o DVM tem um “erro de ganho”, Eg, esta

contribuição para o erro da calibração será Eg × (Va – Vr). Estes erros serão minimizados

ajustando-se a tensão do array, Va, o mais próximo possível da tensão de referência, Vr. Uma

vez que o número quântico, n, e a freqüência,  f, são parâmetros ajustáveis, é possível obter

um nulo quase perfeito, eliminando, assim, qualquer contribuição do “erro de ganho” do

DVM.

Contudo, os modernos voltímetros digitais de 8½ dígitos são tão exatos que não requerem que

a diferença entre Va e Vr seja tão melhor do que alguns milivolts. Isto significa que pode-se

utilizar uma fonte de microondas com sintonia de freqüência dentro de ±2GHz  e que,

qualquer degrau quântico com valores de nulo, oscilando dentro de poucos milivolts, já é

suficiente. Esta folga no requerimento do nulo implica em calibrações ocasionais do DVM em

relação ao array, porém simplifica substancialmente o procedimento de calibração.

Para achar a tensão do array Va = nf / KJ, é necessário determinar a freqüência, f, e o número

do degrau, n. A freqüência é determinada mantendo a fonte de microondas referenciada, em

fase, a um padrão de freqüência conhecido. O número do degrau, n, é calculado a partir do

conhecimento da diferença de tensão Vdvm, e a tensão de referência estimada, Ve, como segue:

O DVM é conectado de modo que Vdvm = Va – Vr, então n é dado por:

n = round[(KJ / f) (Vdvm + Ve)]                                                          eq.4.1

Onde round (ou aproximado) significa o inteiro mais próximo. A tensão do array pode, então,

ser calculada pelo caminho usual com a equação Va = nf / KJ. Este procedimento resulta em

um valor correto de n e de Va, contando que o valor estimado de Ve esteja dentro da metade do
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valor do degrau de tensão da atual tensão de referência, Vr. Note que Va e n podem ser ambos

negativos.

Na prática, existe sempre uma tensão térmica e offsets (tensões residuais que existem mesmo

quando não há nenhuma tensão aplicada ao DVM) no zero do DVM que levam a erros na

diferença de tensão medida, Vdvm. Esses erros podem ser praticamente eliminados, fazendo-se

uma segunda medida na qual a tensão de referência e o número quântico são invertidos.

Quando a média destes resultados é feita, a estabilidade térmica e o offset de tensão no

medidor se cancelam. Uma terceira medida pode ser usada para corrigir, em primeira ordem,

as flutuações térmicas e o offset de tensão do DVM. Podem ser utilizadas mais reversões para

corrigir flutuações de ordem superiores e para melhorar a média estatística.

4.4 Fontes de incerteza

A determinação das fontes de incertezas de medição é um requisito fundamental para que um

sistema que utiliza uma nova tecnologia de medição possa ser estabelecido como padrão

primário de uma grandeza, pois a incerteza é uma indicação quantitativa e qualitativa da

confiabilidade do resultado de medição desta grandeza física.

As fontes de incerteza são, na verdade, imperfeições no sistema ou no método de medição que

geram erros de medição, sendo valores cumulativos. A origem destes erros é  identificada seja

através de medidas realizadas, ou pela própria experiência do pesquisador (p. ex.:

conhecimento prévio de erro proveniente de algum equipamento e conhecimento das técnicas

estatísticas a serem aplicadas ).

Na avaliação da incerteza, utiliza-se como base um documento mundialmente conhecido, cuja

edição brasileira é o “Guia Para a Expressão da Incerteza de Medições”. Neste documento a

incerteza de medição é classificada em dois grupos: tipo A e tipo B, conforme os métodos

estatísticos aplicados.

As incertezas do tipo A são todas aquelas que podem ser avaliadas a partir de dados de

medições com o uso de análise estatística. As incertezas do tipo B são todas aquelas avaliadas
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por outros meios que não a análise estatística de séries de observações ( p. ex.: especificações

de estabilidade ou resolução contidas no manual de um instrumento).

No caso desta pesquisa, após a operacionalização do sistema, foram realizados inúmeros

conjuntos de medidas para se obter o conhecimento exato de todas as fontes de incertezas

significativas do tipo A.

O pesquisador, a princípio, identificou a necessidade de determinar experimentalmente o

comportamento do voltímetro digital do sistema, no que se refere ao seu erro de ganho,

corrente de polarização, valor de offset, impedância de entrada, não linearidade de resposta e

ruído. Além disso, deveria medir os efeitos termoelétricos do sistema, o offset devido à

retificação da freqüência de referência, os efeitos de interferência eletromagnética e a

inclinação dos degraus de tensão. No entanto, pode-se considerar que todos estes parâmetros

podem ser avaliados, utilizando um único procedimento de medição, uma vez que todos são

considerados como efeitos combinados. Este procedimento consiste na medição de curto nos

terminais dos canais do scanner (chave de comutação de polaridade) e foi denominado de

medição da incerteza do offset de zero.

A segunda componente de incerteza, conhecida como incerteza da corrente de fuga na ponta

de prova, embora seja avaliada através de medições, ela é classificada como uma incerteza do

tipo B, pois  não se pode estimar exatamente o caminho exato por onde esta corrente flui e,

portanto, ela perde a característica estatística que uma componente de incerteza do tipo A tem

quando estimada através de medições.

A terceira, e última, fonte de incerteza  a ser considerada refere-se a incerteza da freqüência

de referência do sistema, considerada do tipo B. Esta componente é baseada em uma

composição de duas fontes de incerteza: especificação do fabricante do contador de

microondas EIP 578 e sua referência externa de freqüência, que no caso se trata de um

receptor GPS (Global Positioning System) da Hewlett-Packard, sendo que esta última pode

ser considerada de valor desprezível, em comparação à primeira.

A tabela 4.2 resume a lista de componentes de incerteza do sistema e uma estimativa de

valores típicos encontrados.
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Tabela 4.2: Lista de componentes de incerteza do sistema - valores típicos.
Fonte: Hamilton e Tang, Metrologia, v. 3, p. 53-58, 1999.

Componentes Tipo Incerteza padrão

Offset de zero A 4,4 nV

Corrente de fuga B 1,5 nV

Freqüência B 3,0 nV



5  COMPARAÇÃO DE MEDIDAS E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

5.1  Descrição

A intercomparação do padrão de tensão Josephson (JVS) em 1,018V entre o Inmetro e o

NIST ocorreu no período de 06 de setembro até 08 de outubro de 1999, foi a primeira

intercomparação de JVS no âmbito do Sistema Interamericano de Metrologia (SIM). Nesta

intercomparação foi utilizado um conjunto formado por quatro padrões zener, modelo 732A

da Fluke, pertencentes ao Latce/Inmetro, identificados pelos números de série 6465008 (Z3),

6595011 (Z5), 6595013 (Z6) e 6595014 (Z7). Foi utilizada, também, uma chave, construída

pelo NIST, para comutar a polaridade do zener, realizando, assim, um par de medições de

tensão para cada zener. A figura 5.1 mostra a montagem do sistema utilizado na comparação.

O Latce/Inmetro realizou o primeiro conjunto de medidas no período de 06 a 10 de setembro

de 1999. Após este conjunto de medidas, o pesquisador viajou para o NIST (Maryland/USA),

transportando os quatro padrões zener, e lá foi realizado o segundo conjunto de medidas, no

período de 13 a 24 de setembro do mesmo ano. O pesquisador retornou, então, ao Inmetro

onde foi realizado o último conjunto de medidas no período de 27 de setembro a 08 de

outubro de 1999.

Todas as medições realizadas realizada no Inmetro e no NIST foram feitas com os padrões

zener alimentados pelas suas baterias internas e após terem sido desconectadas da rede de

elétrica do laboratório por um período de 30 minutos. Cada padrão zener foi reconectado à

rede elétrica do laboratório para recarregar suas baterias após terminado cada par de

medições.
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Figura 5.1: Sistema Josephson durante a intercomparação. Fonte: próprio autor.

5.2  Resultados

Os dados foram analisados de acordo com os seguintes passos.

Primeiro, foi estabelecido o procedimento usado para realizar as medições casadas

(polaridades positiva e negativa), utilizando a chave de comutação de polaridade para

minimizar as tensões térmicas nos cabos e nas conexões entre os terminais do zener e do

Scanner. Foi calculado o par de valores referentes à tensão de saída positiva V+ e tensão de

saída negativa V-.

eq. 5.1

Segundo, assumiu-se que durante o período de 06 de setembro a 08 de outubro de 1999, os

padrões zener viajantes variaram linearmente com o tempo. O ajuste pela soma dos mínimos

quadrados (LSS) foi aplicado para os dados do Inmetro como descrito na eq. 5.2.

eq. 5.2

( ) 2/)( −+ −= VVparV

tCVparV t+= 0)(

Chave de comutação
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Onde V0 é a constante de ajuste, t é o tempo quando a medição foi realizada e Ct é a taxa de

deriva da tensão do zener com o tempo. As figuras 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 mostram as medidas

realizadas pelo Inmetro e pelo NIST e a linha de ajuste somente para as medidas realizadas

pelo Inmetro. Os resultados ajustados para os quatro padrões zener viajantes estão listados na

tabela 5.1.

Figura 5.2: Tensão de offset do zener Z3 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha de ajuste por
LSS das medições no Inmetro.

Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Figura 5.3: Tensão de offset do zener Z5 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha de ajuste por
LSS das medições no Inmetro.

Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).
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Figura 5.4: Tensão de offset do zener Z6 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha de ajuste por
LSS das medições no Inmetro.

Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Figura 5.5: Tensão de offset do zener Z7 para 1,018V em função do tempo, incluindo a linha de ajuste por
LSS das medições no Inmetro.

Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Tabela 5.1: Taxa de deriva dos padrões zener e o desvio padrão associado.
Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Z3 Z5 Z6 Z7
Taxa de deriva (nV/dia) -5,65 -20,07 10,66 2,24
Desvio padrão  (nV/dia) 0,45 0,50 0,49 0,33
Valor de t (eq. 5.2) -12,47 -40,01 21,66 6,67
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Terceiro, assumiu-se que os padrões zener viajantes tiveram a mesma taxa de deriva, tanto no

Inmetro quanto do NIST. Um valor residual (offset) entre o Inmetro  e o NIST para cada

padrão zener, foi calculado baseado nas medições do NIST e pela taxa de deriva dos valores

de resultados do Inmetro, conforme mostra a eq. 5.3.

eq. 5.3

Onde Vi (NIST) é i-ésima medida realizada pelo NIST, Vi (estimado) é o i-ésimo valor do

zener, calculado, utilizando-se a taxa de deriva do Inmetro, considerando o período de

medições realizadas no NIST até quando a i-ésima medida foi tomada, e 13 é o número total

de pares de medidas realizadas pelo NIST. A diferença entre o NIST e o Inmetro para cada

padrão zener viajante está listado na última linha da tabela 5.2.

Finalmente, as componentes da incerteza da intercomparação foram calculados e os resultados

estão listados na tabela 5.2. As incertezas do tipo A do NIST e do Inmetro são os desvios

padrão da média calculada, baseada nos valores residuais relativos à curva de ajuste pela soma

dos mínimos quadrados (LSS). A incerteza do tipo A total, para cada zener, é a raiz quadrada

da soma quadrática (RSS) das incertezas de medição do tipo A do NIST e do Inmetro.

Tabela 5.2: Diferença entre o Inmetro e o NIST e as componentes de incerteza (em µV).
Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Z3 Z5 Z6 Z7
 NIST tipo A 0,011 0,009 0,012 0,013
 NIST tipo B 0,011 0,011 0,011 0,011
 Inmetro tipo A 0,006 0,006 0,006 0,004
 Inmetro tipo B 0,012 0,012 0,012 0,012
 Inmetro - NIST 0,023 0,052 0,001 0,013

A diferença médias das saídas de 1,018V dos quatro padrões zener viajantes, medidas tanto

pelo Inmetro quanto pelo NIST foram de 0,022µV. Considerando que os quatro padrões zener

são unidades independentes, as incertezas agrupadas do tipo A para as medições do NIST e do

Inmetro, podem ser obtidas a partir da eq. 5.4.

( )
[ ]

13

)()(
13
∑ −

=−∆
NISTVestimadoV

NISTInmetro
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eq. 5.4

Onde ui é a incerteza do tipo A do i-ésimo padrão zener listado na tabela 5.2, e medido tanto

pelo Inmetro ou pelo NIST. A incerteza agrupada do tipo A para o Inmetro e o NIST está

listada na tabela 5.3.

Tabela 5.3: Sumário da incerteza da intercomparação entre Inmetro e NIST (em µV).
Fonte: Tang, Rocha e Afonso, II Brazilian Congress of Metrology, p. 306-311, 2000).

Fonte Incerteza
Tipo A agrupada do Inmetro uA

Inmetro 0,003
Tipo A agrupada do NIST uA

NIST 0,006
Desvio padrão da média da diferença dos quatro zeners uB

Inmetro –NIST 0,011
Tipo B do sistema JVS do Inmetro e do NIST uB

Inmetro, NIST 0,016
Incerteza expandida (k = 2) 0,049

A incerteza padrão combinada, Uc, da intercomparação é calculada conforme a eq. 5.5.

eq. 5.5

A incerteza expandida, U, para um fator de abrangência k = 2 é dada por: U = k × Uc.

O cálculo inclui as distribuições da incerteza agrupada do tipo A das medições feitas pelo

Inmetro e pelo NIST e a incerteza do tipo B da diferença entre o Inmetro e o NIST, para os

quatro padrões zener (o desvio padrão da média das medições das quatro diferenças estão

listados na tabela 5.2), e a raiz quadrada da soma quadrática (RSS) da incerteza do tipo B dos

sistemas Josephson (JVS) do Inmetro e do NIST. A variabilidade da diferença entre o Inmetro

e o NIST das medições dos quatro zeners pode ser atribuída aos efeitos do transporte. Para

fornecer um fator de cobertura para um baixo grau de liberdade, de 3 nesta intercomparação,

um fator t de Student de 3,18, para um nível de confiança de 95%, é utilizado para calcular a

contribuição de incerteza devido a variabilidade. A incerteza expandida, para um k = 2,

calculada foi de 0,049µV.
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O resultado desta intercomparação entre o Inmetro e o NIST, mostrou que a diferença

existente entre os dois sistemas Josephson , aproximadamente 5 partes em 108, é mais do que

satisfatória, uma vez que o valor dessa diferença é totalmente atribuída ao ruído intrínseco do

próprio padrão zener utilizado. Esse resultado indica que com as modificações necessárias no

sistema, para que este passe a operar com o chip de 10V, será possível realizar uma

intercomparação direta entre dois sistemas Josephson, o que resultaria em uma diferença

ainda menor, da ordem de partes em 10-9, ou até mesmo 10-10, conforme já relatado em

resultados de intercomparações no âmbito do BIPM (Reymann, Witt et al., p.351-352, CEPM

1998), e que será tratado no final desta pesquisa.



6   PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO JOSEPHSON 10V

Conforme foi abordado no início dessa pesquisa, para atingir o objetivo de garantir a

confiabilidade metrológica da unidade volt no Brasil, seria necessária a implantação da

padronização primária de tensão através do efeito Josephson de 10V. Neste sentido, para

participar do Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA) organizado pelo CIPM, foi

estabelecido que os NMI, obrigatoriamente, devem realizar comparações de medidas

utilizando o padrão de 10V.

Hoje, os principais institutos metrológicos do mundo, utilizam esta padronização em 10V,

tanto para possibilitar a rastreabilidade da unidade volt, como para terem o reconhecimento de

competência nesta padronização no âmbito do BIPM, pois com o padrão de 10V é obtida uma

estabilidade muito melhor do que com o padrão de 1V. No entanto, o padrão de 1V é

suficientemente estável para sustentar a rastreabilidade da unidade volt com uma exatidão da

ordem de 10-8V.

Um dos principais motivos que tornam o sistema de 1V menos estável do que o sistema de

10V está na própria ordem de grandeza do valor de tensão a ser medido. As fontes de

incerteza inerentes ao sistema, embora sejam as mesmas, têm uma maior influência sobre o

menor valor medido, no caso o sistema de 1V (lembrando que a incerteza é diretamente

proporcional à exatidão de medição).

A linha de desenvolvimento da pesquisa previu que, inicialmente, seria desenvolvido um

sistema de padronização primária de 1V, por este ser, na época, mais barato, menos sensível

em sua manipulação e satisfazer, em termos de exatidão, a cadeia de rastreabilidade da
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unidade volt. Assim, seria possível atingir um bom nível de maturidade no uso desta nova

tecnologia e criar no Latce um ambiente mais propício para que o sistema de padronização de

10V fosse desenvolvido.

O início da implantação do padrão de 10V foi conduzido seguindo-se a mesma metodologia já

utilizada para o padrão de 1V. Os recursos para aquisição dos equipamentos necessários na

adaptação do sistema para 10V, bem como a contratação de técnicos especialistas, apesar de

significativos, puderam ser custeados pela própria instituição (Inmetro).

Quanto ao conhecimento específico necessário para o desenvolvimento da pesquisa, coube ao

pesquisador agregar a sua experiência de metrologia elétrica ao conhecimento acadêmico de

física quântica, uma vez que as universidades (PUC-Rio e UFRJ) não possuíam experiência

em metrologia elétrica com a aplicação de padronização primária quântica.

A seqüência cronológica para a implantação do sistema foi estruturada, baseando-se nas

seguintes etapas: especificação dos equipamentos, planejamento orçamentário, aquisição e

recebimento dos equipamentos, capacitação técnica, montagem do sistema, procedimento de

calibração, testes e ajustes preliminares, determinação das fontes de incertezas, comparação

de medidas e análise dos resultados. As seis etapas iniciais, descritas nos itens 6.1, 6.2, 6.3,

6.4, 6.5, 6.6, já foram concluídas e, atualmente, a etapa descrita no item 6.7 está em

andamento.

6.1  Especificação dos equipamentos

Os equipamentos necessários para  adaptar o sistema para 10V foram o chip de 10V e uma

nova ponta de prova criogênica. A especificação desses itens foi orientada pelo Dr. Clark

Hamilton, responsável por esta linha de pesquisa no NIST, e foram os mais atualizados na

época.

6.2  Planejamento orçamentário

A planilha orçamentária foi detalha baseada nas seguintes necessidades: compra dos

equipamentos (chip e ponta de prova), treinamento especializado e participação em
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comparações de medidas. Verificou-se que o montante necessário para o desenvolvimento do

novo sistema de 10V seria de, aproximadamente, US$ 40,000.00. Estes recursos foram

priorizados e disponibilizados pelo próprio Inmetro.

6.3  Aquisição e recebimento dos equipamentos

Foram identificadas e contatadas as empresas fornecedoras do chip (Hypres) e da ponta de

prova (High Precision Device Inc.) para dar início ao processo de compra. Esta etapa foi

altamente crítica, pois o desembaraço alfandegário foi muito demorado e, consequentemente,

alterou o cronograma inicial previsto.

6.4  Capacitação técnica

O treinamento para realizar uma correta operação e ajustes no sistema de padronização

primária foi dividido em duas etapas. A primeira foi em relação ao sistema de 1V que, na

época, foi o primeiro contato desse pesquisador na manipulação de um sistema deste nível. Na

segunda etapa, o treinamento foi especificamente voltado para o sistema de padronização de

10V e contou com detalhes importantes para possibilitar uma operação segura do sistema,

tendo em vista que este é muito mais sensível e requer ajustes precisos.

6.5  Montagem do sistema

O novo sistema foi montado em um dos módulos do Latce reservado especificamente para

realizar a padronização de tensão dc. Os novos componentes do sistema de padronização

adquiridos estão listados na tabela 6.1, sendo que na figura 6.1 estão devidamente

identificados.

O medidor de temperatura e umidade e o medidor de pressão atmosférica não aparecem na

foto, mas deve-se destacar a grande importância destes equipamentos para medição das

condições ambientais para a ajuste dos resultados das medidas, principalmente quando se

realiza intercomparações com outros institutos nacionais.
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Figura 6.1: Foto do sistema montado no Latce. Fonte: próprio autor.

1) Array Josephson de 10V está montado na ponta de prova criogênica (figura 4.2) que está

imersa dentro do dewar com hélio líquido, a uma temperatura de aproximadamente 4K.

2) Fonte de potência de microondas com freqüência estabilizada, capaz de fornecer,

aproximadamente, 40mW em uma freqüência próxima de 75GHz.

3) Fonte de polarização do array com impedância variável.

4) Osciloscópio que monitora a curva I-V do array.

5) Voltímetro digital que determina o número do degrau da junção, através de medida direta

de tensão, e atua como detetor de nulo durante as medições.

6) Scanner, que é utilizado para chavear a polaridade durante as medições e também as

referências de tensão (zener).

7) GPS, através de uma antena instalada no prédio aprisiona o sinal do satélite mais

próximo, é a referência de freqüência em tempo real com alta exatidão em 10MHz.

1

2

3

4

5

6

7

Chip de 10V e nova
ponta de prova
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Tabela 6.1: Lista de componentes do sistema de padronização quântica do volt. Fonte: próprio autor.

Sistema de padronização primária do volt – Latce

Equipamentos Fabricante / modelo Preço (R$)

Josephson Junction Array Hypres / 10V 69.000,00

Ponta de prova criogênica High Precision Device
Inc. / CP-525

36.000,00

Gunn Diode Oscilator Millitech / GDM-12-4018I 15.000,00

Dewar para hélio líquido - 100 ℓ MVE / UD100 12.000,00

Source Locking Microwave Counter EIP / 578B 60.000,00

Osciloscópio Tektronix / 7934 5.000,00

Voltímetro digital HP / 3458A 24.000,00

Josephson Bias Source Astro Andyne Co./JBS 500 20.000,00

Low Thermal Scanner Dataproof / 160A 30.000,00

GPS Time and Frequency Reference
Receiver

HP / 58503A 12.000,00

Computador com placa GPIB 5.000,00

Higrômetro Digital Rotronik / Higropalm 2 2.000,00

Digital Barometer Vaisala / PTB 220 5.000,00

DC Reference Standard Fluke / 732B 12.000,00

Total 307.000,00

6.5.1 Considerações especiais durante a montagem do sistema

1- Baseado na experiência do pesquisador na medição de baixos níveis de tensão, da ordem de

poucos microvolts, e com o objetivo de se prevenir contra interferências que seriam possíveis

fontes de erro,  todos os equipamentos do sistema foram montados em um rack, alimentados

por uma rede estabilizada e conectados em um mesmo ponto do barramento de terra do

laboratório.

2- O array Josephson de 10V fica montado em uma base que é fixada no final da ponta de

prova criogênica, como mostra a figura 4.2. Ele foi soldado aos terminais dos três pares de

fios, que são responsáveis pela polarização do array e condução da tensão Josephson ao

sistema. Teve-se o cuidado para que cada ponto de solda fosse realizado rápido o suficiente
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para não permitir um super aquecimento na área ativa do array. Todo o processo de solda e o

início da imersão da ponta de prova no hélio líquido não deve ultrapassar 1 hora, pois a

exposição excessiva do array no ambiente normal do laboratório pode danificá-lo. Para

executar esta operação com boa margem de segurança e não danificar o array que custa,

aproximadamente, R$ 69.000,00, foi realizado um treinamento com o especialista do NIST.

3- Antes de inserir a ponta de prova no dewar com hélio líquido, foi assegurado que a

quantidade de hélio líquido existente fosse suficiente para que se realizassem todos os testes e

ajustes preliminares, bem como o conjunto de calibrações pretendido. O monitoramento do

nível de hélio líquido em relação a ponta de prova é realizado com a utilização de um medidor

de nível com um sensor que estão acoplados à ponta de prova.

6.6  Procedimento de calibração

Para calibrar uma referência de tensão secundária, chamada aqui de dispositivo sob teste ou

DUT (Device Under Test). O JVS é conectado em série e oposição de polaridade ao DUT,

sendo utilizado um voltímetro digital (ou DVM - Digital Voltmeter) como medidor de nulo. O

DUT é conectado em série com uma chave de reversão com baixo coeficiente térmico que,

quando chaveada para a posição normal permite as seguintes conexões: JVS positivo para

DUT positivo; DUT negativo para DVM positivo; JVS negativo para DVM negativo. Esta

ordem de conexões é necessária para se implementar as equações utilizadas pelo algoritmo de

calibração e obter os resultados apropriados.

6.6.1  Algoritmo de calibração

O array Josephson é utilizado para calibrar uma referência de tensão secundária (DUT),

usando um DVM como medidor de nulo. Se o DVM tem um “erro de ganho”, Eg, esta

contribuição para o erro da calibração será Eg × (Va – Vr). Estes erros serão minimizados

ajustando-se a tensão do array, Va, o mais próximo possível da tensão de referência, Vr. Uma

vez que o número quântico, n, e a freqüência,  f, são parâmetros ajustáveis, é possível obter

um nulo quase perfeito, eliminando, assim, qualquer contribuição do “erro de ganho” do

DVM.
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Contudo, os modernos voltímetros digitais de 8½ dígitos são tão exatos que não requerem que

a diferença entre Va e Vr seja tão melhor do que alguns milivolts. Isto significa que pode-se

utilizar uma fonte de microondas com sintonia de freqüência dentro de ±2GHz e que,

qualquer degrau quântico com valores de nulo, oscilando dentro de poucos milivolts, já é

suficiente. Esta folga no requerimento do nulo implica em calibrações ocasionais do DVM em

relação ao array, porém simplifica substancialmente o procedimento de calibração.

Para achar a tensão do array Va = nf / KJ, é necessário determinar a freqüência, f, e o número

do degrau, n. A freqüência é determinada mantendo a fonte de microondas referenciada, em

fase, a um padrão de freqüência conhecido. O número do degrau, n, é calculado a partir do

conhecimento da diferença de tensão Vdvm, e a tensão de referência estimada, Ve, como segue:

O DVM é conectado de modo que Vdvm = Va – Vr, então n é dado por:

n = round[(KJ / f) (Vdvm + Ve)

Onde round (ou aproximado) significa o inteiro mais próximo. A tensão do array pode, então,

ser calculada pelo caminho usual com a equação Va = nf / KJ. Este procedimento resulta em

um valor correto de n e de Va, contando que o valor estimado de Ve esteja dentro da metade do

valor do degrau de tensão da atual tensão de referência, Vr. Note que Va e n podem ser ambos

negativos.

Na prática, existe sempre uma tensão térmica e offsets (tensões residuais que existem mesmo

quando não há nenhuma tensão aplicada ao DVM) no zero do DVM que levam a erros na

diferença de tensão medida, Vdvm. Esses erros podem ser praticamente eliminados, fazendo-se

uma segunda medida na qual a tensão de referência e o número quântico são inverti dos.

Quando a média destes resultados é feita, a estabilidade térmica e o offset de tensão no

medidor se cancelam. Uma terceira medida pode ser usada para corrigir, em primeira ordem,

as flutuações térmicas e o offset de tensão do DVM. Podem ser utilizadas mais reversões para

corrigir flutuações de ordem superiores e para melhorar a média estatística.

6.7 Testes e ajustes preliminares

O processo de resfriamento da ponta de prova no dewar com hélio líquido deve ser lento. Este

processo demora, aproximadamente, 15 minutos. Durante este processo todos os cabos devem
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estar desconectados do sistema. Isto previne o aprisionamento do fluxo magnético no array

Josephson. Após a imersão total da ponta de prova no hélio líquido, e após a estabilização da

temperatura, mediu-se a resistência através dos pinos de sinal do JVS (Josephson Voltage

Standard). Este valor de resistência deve ser maior do que 1GΩ, pois, se for menor, irá causar

erros nos resultados da medição.

Antes de ser conectado à ponta de prova, o circuito de polarização foi checado, utilizando-se

um modelo de carga (que simula a carga de toda a ponta de prova). O valor da carga para um

JVS de 10V deverá ser de 100kΩ. O ajuste de zero também foi checado e todos os níveis de

tensão foram configurados para zero e, só então, o circuito de polarização pode ser conectado

à ponta de prova.

Com o gerador de microondas desligado (atenuador na posição de atenuação máxima), o

array de junções Josephson foi checado em relação ao aprisionamento do fluxo magnético, a

correntes críticas corretas e aos degraus de energia referentes à tensão Josephson. Se algum

destes parâmetros não estiver aceitável ele deverá ser corrigido antes de dar prosseguimento.

O processo de resfriamento da ponta de prova normalmente é repetido por várias vezes até

que as condições acima descritas sejam alcançadas, o que exige uma dedicação de várias

horas.

A fonte de microondas deve ser aquecida, no mínimo, por uma hora, antes do início da

medição. Algumas experiências têm mostrado que uma fonte de diodo gunn necessita de pelo

menos uma hora de aquecimento para estabilização. Caso contrário, será necessário reajustar

freqüentemente os níveis de potência e a freqüência de microondas.

Enquanto se monitora a curva I-V em um osciloscópio, ajusta-se a freqüência de microondas e

os níveis de potência a fim de obter-se os degraus estáveis na faixa de tensão onde o JVS irá

operar. Isto é especialmente importante para assegurar uma operação apropriada nos extremos

de tensão, onde a configuração do sistema é mais crítica.

Atualmente, este processo de implantação se encontra na etapa de testes e ajustes

preliminares. Isto é devido às dificuldades inerentes para um perfeito ajuste do sistema de

10V, que possui uma grande complexidade na sintonia de toda a sua faixa de medição que

compreende os valores de 1V até 10V com uma estabilidade em 10-9V.
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Algumas medições já foram realizadas com o novo sistema de 10V. Estão apresentados nas

tabelas 6.2 e 6.3, os dois melhores resultados obtidos. O sistema foi utilizado para medir uma

pilha eletrônica (zener) modelo 732B da Fluke, que faz parte do conjunto de padrões de

tensão do laboratório, cujo código é Z6.

Tabela 6.2: Relatório de medição do sistema para 1V. Fonte: próprio autor.

A

B
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Tabela 6.3: Relatório de medição do sistema para 10V. Fonte: próprio autor.

A

B



94

Tabela 6.4: Relatório de medição do sistema para 1V. Fonte: próprio autor.

A

B
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Tabela 6.5: Relatório de medição do sistema para 10V. Fonte: próprio autor.

Nas tabelas 6.4 e 6.5 estão apresentados alguns exemplos de resultados cujos valores

demonstram grande instabilidade no sistema, que pode ser observada pela grande quantidade

A

B
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de saltos de degraus quânticos (Spontaneous Step Transitions) durante as medições, indicada

nas tabelas pela letra “B”.

Conforme as especificações contidas no certificado de calibração do array Josephson de 10V,

o número de transições entre os degraus quânticos que variam de 0 a 20 indicam uma

excelente estabilidade do sistema, de 20 a 100, uma boa estabilidade, de 100 a 200, uma

estabilidade marginal e acima de 200, uma estabilidade pobre.

Os valores de tensão (Reference Standard Voltage) obtidos nas medições de 1V (tabelas 6.2 e

6.4) e de 10V (tabelas 6.3 e 6.5) e indicados pela letra “A”, apesar de estarem próximos, não

garantem uma boa repetitividade do sistema.

Após a conclusão dos testes de avaliação do sistema, será possível realizar um grande número

de medições dos padrões eletrônicos (zeners) do Latce e avaliar criteriosamente todas as

fontes de incerteza do sistema como um todo, fazendo assim a sua caracterização.

Os resultados obtidos até agora não são conclusivos, ainda serão necessários mais testes e um

melhor ajuste do sistema para alcançar uma boa estabilidade e daí, então, com o sistema

devidamente caracterizado poderemos dar início aos preparativos para realizar uma

comparação de medidas em 10V, como previsto no início desta pesquisa. Esta comparação

deverá fazer parte das comparações-chaves do BIPM, onde o sistema Josephson portátil do

próprio BIPM será utilizado em uma comparação direta com o sistema do Latce/Inmetro.

Espera-se que resultados com  diferenças da  ordem de 10-9V, ou até mesmo 10-10V, possam

ser atingidos.



7   CONCLUSÃO

O principal objetivo dessa pesquisa era o desenvolvimento de uma metodologia para a

implantação no Latce do padrão primário de tensão e teve como motivação a necessidade pela

busca da confiabilidade metrológica da unidade volt no Brasil. Num primeiro momento,

garantindo a rastreabilidade de toda a escala da unidade volt ao padrão primário de 1V, e,

num segundo momento, obtendo o reconhecimento, no âmbito do BIPM, de competência

técnica na padronização primária do volt através do efeito Josephson de 10V.

A decisão de realizar uma parceria com o NIST foi bem sucedida, uma vez que houve uma

grande integração do pesquisador com os especialistas deste instituto, facilitando a obtenção

das informações técnicas necessárias. Além disso, houve também a facilitação do acesso aos

laboratórios do NIST, bem como o pronto atendimento quando estes peritos foram convidados

a virem trabalhar no Latce. Sendo assim, foi possível, rapidamente, adquirir conhecimentos

práticos do sistema de padronização. Esta parceria foi fundamental no delineamento desta

pesquisa, permitindo realizar a rápida e precisa especificação de toda instrumentação

necessária do sistema.

Em decorrência disto, a fase da implantação do sistema de 1V foi concluída com êxito,

gerando resultados satisfatórios dentro dos prazos previstos. A realização da comparação de

medidas, através do efeito Josephson, com o NIST, fornecendo resultados compatíveis entre

os dois institutos (Inmetro e NIST), provou que o Inmetro estava capacitado a operar no mais

alto degrau da cadeia de rastreabilidade do volt.
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A metodologia de pesquisa para a implantação do padrão primário de 10V também  foi

espelhado no sistema do NIST, sendo dada continuidade ao acordo de cooperação, tão bem

sucedido na sua primeira etapa. Este sistema tem peculiaridades em relação ao de 1V,

tornando a sua implantação bem mais trabalhosa e demorada, como já era esperado.

Embora, devido às instabilidades deste sistema, tenha ocorrido um atraso no cronograma

inicial, algumas medições já foram realizadas com sucesso, apontando que, de curto a médio

prazos, já será possível realizar comparações de medidas com o NIST em 10V. Sob um

enfoque mais otimista, ficam faltando apenas a consolidação do procedimento de calibração e

o levantamento quantitativo de todas as fontes de incerteza, tendo em vista as dificuldades que

são inerentes a este tipo de pesquisa. Estes contratempos, no entanto, não invalidam a

proposta metodológica apresentada. Considera-se que o objetivo foi plenamente alcançado,

fazendo com  que este sistema de 10V,  em fase final de desenvolvimento no Latce/Inmetro,

seja o único da América Latina.

Como desdobramentos desta pesquisa, o Latce irá participar ativamente das comparações-

chaves coordenadas pelo BIPM, que fazem parte do acordo de reconhecimento mútuo entre os

países membros. Além disso, também irá participar das comparações de medidas no âmbito

do Sistema Interamericano de Metrologia, o que demandará um grande empenho do Latce.

Esta pesquisa possibilitou ao Latce, ainda, absorver a cultura da pesquisa científica,

estimulando o corpo de funcionários a buscar o aprimoramento em diversas outras áreas,

dentro do seu contexto de atuação: corrente alternada e contínua e tensão alternada.

Como um exemplo, pode-se citar que o laboratório já iniciou um trabalho com vistas a

desenvolver um sistema de padronização primária para tensão alternada, por meio da

utilização de dispositivos de multijunção planares, que vem a fazer uso de uma das mais

recentes tecnologias no campo da metrologia elétrica. Outro exemplo está relacionado

diretamente à melhoria do sistema de padronização do volt, pois com a redução das incertezas

envolvidas será possível realizar o estudo do comportamento dos padrões zener devido à sua

deriva (drift) e aos efeitos ambientais, tais como: o efeito da pressão e da umidade.

Finalmente, é importante ressaltar algumas das grandes contribuições desta pesquisa:

• Melhoria da incerteza de medição da grandeza tensão contínua.
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• Reconhecimento internacional pela competência nesta padronização primária.

• Eliminação da necessidade de realizar rastreamento a institutos estrangeiros.

• Capacitação técnica em uma tecnologia de ponta.

• Transformação do Inmetro em um  pólo de referência para a América Latina nesta área.

• Eliminação das barreiras técnicas para o comércio, relacionadas com esta grandeza.
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