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Resumo

O presente trabalho aborda o procedimento de calibração de amplificadores de carga, relacionando as
principais fontes de incerteza associadas. É descrito um sistema automatizado utilizado pelo Laboratório de
Vibrações (LAVIB) do INMETRO e são apresentados os resultados alcançados em uma intercomparação
internacional.

1. INTRODUÇÃO

Tanto em processos de calibração absoluta de acelerômetros padrão, como em processos de
calibração comparativa de acelerômetros piezoelétricos de uso geral, normalmente é determinada a
sensibilidade de voltagem Sua (mV/m/s2) de um sistema acelerômetro + amplificador de carga. Para
obtenção da sensibilidade de carga do acelerômetro Sqa (pC/m/s2), é necessário que se conheça a
sensibilidade do amplificador de carga Suq (mV/pC), conforme apresentado na Eq.(1).
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Um requisito de extrema importância para laboratórios de calibração é a estabilidade temporal do
seu sistema de referência. Acelerômetros padrão são confeccionados com elementos de alta
estabilidade temporal e baixa sensibilidade à variação de temperatura, como quartzo ou materiais
piezocerâmicos especiais. Já a estabilidade temporal dos amplificadores de carga não é tão elevada,
como vem sendo demonstrado por estudos recentes e resultados de intercomparações laboratoriais
entre Institutos Nacionais de Metrologia. Por isso, a calibração periódica ou verificação dos
amplificadores se faz necessária. Algumas intercomparações laboratoriais, hoje em dia, já incluem no
protocolo de medição diretrizes para que a calibração do amplificador de carga seja feita
imediatamente antes da calibração do acelerômetro.

2. CALIBRAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE CARGA

A sensibilidade Suq de um amplificador de carga é dada pela razão entre o sinal de tensão elétrica
de saída e o sinal de carga de entrada, sendo normalmente expressa em milivolt por picocoulomb
(mV/pC). A calibração de um amplificador de carga é um procedimento estritamente elétrico e
geralmente consiste na determinação de Suq em função da freqüência para uma dada configuração de
ajuste e uma dada amplitude de alimentação.

Com um capacitor padrão C conectado em série com a saída de um gerador de sinais, que fornece
um sinal de tensão Eg, é obtido o sinal de carga Qin para alimentação do amplificador. O sinal de
tensão fornecido pelo gerador e o sinal de tensão de saída Eout do amplificador são medidos, conforme
apresentado esquematicamente na Figura 1.
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Figura 1 – Calibração de amplificador de carga

A sensibilidade Suq é então obtida por
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A caracterização completa da sensibilidade complexa abrange a determinação da função de
resposta em freqüência (FRF), que contêm a informação de amplitude e de fase em função da
freqüência f. Entretanto, aqui só será tratada a resposta de amplitude de um amplificador de carga.

3. SENSIBILIDADE NOMINAL

É importante o conhecimento da sensibilidade nominal do amplificador para que haja um
parâmetro de avaliação dos resultados de sensibilidade obtidos pelo processo de calibração. A
sensibilidade nominal de um amplificador de carga com ganho e sensibilidade do acelerômetro
ajustáveis é dada pela razão entre o ganho selecionado Gn e a sensibilidade ajustada para o
acelerômetro Saj, conforme eq. (3). No caso de amplificadores de ganho fixo, Saj = 1 e Suqn = Gn.
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A denominação “ganho” Gn é usada aqui, apesar de relacionar duas grandezas diferentes, pois
amplificadores normalmente apresentam a denominação “gain” com variações de 10 ou 20 dB e foi
dada preferência a se manter a nomenclatura encontrada nos amplificadores de carga comerciais. Além
disso, torna mais fácil a diferenciação entre as diferentes configurações do amplificador.

O circuito elétrico de um amplificador de carga pode ser dividido inicialmente em dois: um
conversor de carga em voltagem na entrada e um estágio de normalização. O primeiro é responsável
pela conversão do sinal de carga em voltagem, e corresponde ao ganho Gn, que é determinado pelo
capacitor de realimentação Cf do amplificador de carga [1]. O segundo consiste basicamente de um
atenuador configurado pelo ajuste de sensibilidade do acelerômetro Saj.

Por exemplo, um amplificador ajustado em 1,26 pC/ms-2 para sensibilidade do acelerômetro e
10 mV/ms-2 de ganho, apresentará uma sensibilidade nominal de 7,94 mV/pC. Usado em conjunto
com um acelerômetro com sensibilidade de carga Sqa = 1,26 pC/ms-2, teremos um sistema com
sensibilidade de voltagem Suan = 10 mV/ms-2, que é igual ao ganho selecionado, conforme eq (4)
abaixo.
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4. SISTEMA DE CALIBRAÇÃO

O sistema de calibração elétrica de amplificadores de carga do LAVIB utiliza um gerador de
sinais HP3245A, capacitores padrão Quadtech 1404 de 100 pF e de 1000 pF e um multímetro de 8½
dígitos HP3458A. A escolha do valor da capacitância é feita com base na sensibilidade Suq a medir.
Procura-se manter a razão entre os valores de Eout e Eg de no máximo 100 vezes (40dB). Para
comutação entre os dois sinais é usado um controlador HP 3488A com um módulo VHF HP 44472. O
multímetro é configurado no modo SETACV para medição síncrona de sinais senoidais com limite
inferior de freqüência de 1 Hz. O gerador, o comutador e o multímetro são equipados com uma
interfaces IEEE-488, o que possibilita a automação do processo de calibração. Um programa
computacional em linguagem LabVIEW controla o processo de calibração, a transmissão de dados
coletados e gravação de um arquivo ASCII em um micro-computador PC. Este arquivo é depois
aberto, pós-processado e analisado em planilha Excel.

O programa básico de calibração emprega excitação senoidal discreta entre 10 Hz e 10 kHz
fornecendo a sensibilidade nas freqüências de 1/3-de-oitava, conforme estabelecido pelas normas ISO
5347/3:1987 e ISO 16063-11:1999 e fornecidas nos certificados emitidos pelo INMETRO e pelo
PTB/Alemanha. Incorpora também algumas freqüências adicionais normalmente fornecidas por
fabricantes de transdutores e pelo NIST/EUA. Assim, os resultados obtidos no INMETRO podem ser
facilmente comparados com os obtidos em outros NMIs e com os fornecidos nas cartas de calibração
emitidas pelos principais fabricantes de acelerômetros. Este programa abrange o espectro de
freqüências utilizados nos sistemas absolutos e comparativos de calibração de acelerômetros em
médias e altas freqüências.

Uma outra versão do programa para baixas freqüências estende a calibração até o limite inferior
de 1 Hz do multímetro, que atende às necessidades dos sistemas absolutos e comparativos de
calibração de acelerômetros em baixas freqüências.

A linearidade de amplitude do amplificador pode ser avaliada pela repetição da calibração
completa em diferentes níveis de alimentação, como por exemplo: 20%, 40%, 60%, 80% e 100% da
amplitude nominal máxima. Entretanto, normalmente a análise de linearidade se limita a uma
freqüência de referência específica, como 160 Hz.

5. RESULTADOS DE CALIBRAÇÃO

Nas Figuras 4 são mostrados resultados típicos de calibração para dois amplificadores.de carga,
um modelo B&K 2626 e um B&K 2650. A apresentação na forma de sensibilidade normalizada
permite a superposição das curvas de FRF para diferentes sensibilidades na mesma escala, facilitando
comparações.
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Figura 4 – Sensibilidade de carga normalizada: (a) amplificador B&K 2650 n/s 1502242 e (b)

amplificador B&K 2626 n/s 1662291
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Comparando os dois gráficos, diferenças consideráveis podem ser observadas, principalmente
para a sensibilidade nominal de 100 mV/pC. A tabela 2 fornece a variação máxima observada nestas
FRFs. A variação máxima da sensibilidade do amplificador B&K 2626 é superior a 3 vezes à variação
medida para o amplificador B&K 2650.

Amplificador / sensibilidade 100 mV/pC 10 mV/pC 1 mV/pC
B&K 2650 n/s 1502242 1,16 % 0,41 % 0,17 %
B&K 2626 n/s 1662291 3,85 % 0,50 % 0,15 %

Tabela 2 - Variação máxima na sensibilidade entre 10 Hz e 10 kHz:

6. INCERTEZA DE MEDIÇÃO

A análise de incerteza de medição segue as diretrizes do Guia para Expressão da Incerteza de
Medição [3]. Aplicando a lei de propagação de incertezas à equação (1), obtemos a variância
combinada da sensibilidade
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onde os coeficientes de sensibilidade são dados por:
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Substituindo (3) em (2) e dividindo por 2
uqS , obtemos o modelo de variância combinada relativa
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Incerteza padrão combinada relativa
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A incerteza expandida relativa é obtida multiplicando (5) pelo fator de abrangência k
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e a incerteza expandida
( ) )( uqcuq SukSU = . (10)

Tomemos como exemplo a calibração de um amplificador de sensibilidade nominal de 100
mV/pC. Consideremos uma alimentação de carga de 10 pC efetivos, obtidos com um capacitor de 100
pF. O sinal a ser fornecido pelo gerador será de 100 mV rms e o sinal de saída do amplificador será de
1 V rms. A planilha de incerteza correspondente é apresentada na Tabela 3.
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Multímetro HP3458A medindo a voltagem de entrada Eg (escala de 100 mVrms)
medida de tensão Eg 0.1 V 1.58E-06 A normal (k=2) 7.91E-07 -1 7.91E-04
calibração voltimetro δVcal 0 V 1.40E-05 B normal (k=2) 7.00E-06 -1 7.00E-03
deriva do voltimetro δVd 0 V 1.60E-05 B retangular 9.24E-06 -1 9.24E-03
efeito da temperatura δVt 0 V 5.20E-06 B retangular 3.00E-06 -1 3.00E-03
resolução voltímetro δVr 0 V 1.00E-06 B retangular 5.77E-07 -1 5.77E-04
tensões parasitas δVp 0 V 1.50E-05 B retangular 8.66E-06 -1 8.66E-03
Multímetro HP3458A medindo a voltagem de saída Eout (escala de 1 Vrms)
medida de tensão Eout 1 V 1.58E-05 A normal (k=2) 7.91E-06 0.1 7.91E-04
calibração voltimetro δVcal 0 V 9.00E-05 B normal (k=2) 4.50E-05 0.1 4.50E-03
deriva max do voltimetro δVd 0 V 1.60E-04 B retangular 9.24E-05 0.1 9.24E-03
efeito da temperatura δVt 0 V 5.20E-05 B retangular 3.00E-05 0.1 3.00E-03
resolução voltímetro δVr 0 V 1.00E-05 B retangular 5.77E-06 0.1 5.77E-04
tensões parasitas δVp 0 V 1.50E-05 B retangular 8.66E-06 0.1 8.66E-04
Capacitor de 100 pF
calibração do capacitor C 100.0002 pF 6.00E-04 B normal (k=2) 3.00E-04 -0.001 3.00E-04
estabilidade temporal δCd 0 pF 1.00E-03 B retangular 5.00E-04 -0.001 5.00E-04
sensibilidade a temperatura δCt 0 pF 3.86E-04 B retangular 2.23E-04 -0.001 2.23E-04
histerese δCh 0 pF 3.00E-03 B retangular 1.73E-03 -0.001 1.73E-03
capacitâncias parasitas δCp 0 pF 3.00E-04 B retangular 1.73E-04 -0.001 1.73E-04

Tabela 3 – Planilha de incerteza

A sensibilidade obtida segundo a eq. (2) para o exemplo da Tabela 3 é Suq = 99,998 mV/pC.
Aplicando as equações (5) e (10) nos dados da Tabela 3 e considerando o fator de abrangência k=2,
obtemos o valor da incerteza de medição expandida U(Suq) = 0,04 mV/pC ou 0,04 %.

Para calibração de amplificadores de carga de propriedade do LAVIB, para os quais os
coeficientes de sensibilidade à temperatura tenham sido determinados experimentalmente, é possível
que seja aplicada a correção da sensibilidade medida em uma temperatura qualquer para a temperatura
de referência de 23oC (vide figura 5). No caso de amplificadores de terceiros, isto se torna difícil,
devido à variedade de equipamentos recebidos e à falta de acesso a esta informação. Então, torna-se
necessária a inclusão no cálculo de incerteza um componente correspondente ao desvio da
sensibilidade para o intervalo típico de variação de temperatura do laboratório, que é de ± 1oC.
Considerando a inclusão deste componente, estima-se a incerteza de medição expandida para as
subfaixas de freqüência conforme a Tabela 4.

Faixa de freqüências [Hz] 10 - 16 20 - 125 160-1600 2000-10000

U(Suq) [mV/pC] 0,25 0,20 0,10 0,05
Tabela 4 – Incerteza expandida considerando o efeito de variaçãode temperatura de ± 1oC na

sensibilidade

Para quantificação da sensibilidade de temperatura, o LAVIB realizou várias calibrações de um
amplificador B&K 2650 e um B&K 2626 configurados para 0,1 V/Unit Out dentro de uma câmara
climática, variando a temperatura entre 20 e 26 oC.
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Diferença percentual da sensibilidade do amplificador B&K 2626 para 
diferentes temperaturas em relação ao ganho  a 23 graus 

(Configuração: Sens 1.00, 0.1 V/Unit Out, 0.3Hz, Lin.)
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Figura 5 – Diferença percentual do sensibilidade do amplificador para várias temperaturas

7. RESULTADO DE COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE O NIST, CENAM E O
INMETRO

A intercomparação SIM.AUV.V-K1 incluiu a calibração de um amplificador de carga B&K 2626
na condição de sensibilidade nominal de 10 mV/pC. O tempo total necessário para esta comparação foi
de 2 anos e as diferenças percentuais normalizadas obtidas pelo NIST/E.U.A., CENAM/ México e
INMETRO/Brasil apresentaram uma concordância dentro de ± 0.20 % em relação à média da
sensibilidade reportada pelos três laboratórios.

Uma intercomparação multilateral posterior entre o NIST, CENAM e INMETRO, foram
repetidas as medições realizadas durante a intercomparação SIM.AUV.V-K1 no menor intervalo de
tempo possível, de forma a evitar o efeito de variações temporais de longo prazo do amplificador. Um
período de apenas 20 dias foi necessário para a realização de todas as medições e os resultados obtidos
apresentaram concordância dentro de ± 0.04 %.

8. CONCLUSÃO

O sistema de calibração de amplificadores de carga do LAVIB permite a determinação da
sensibilidade em função da freqüência de forma automatizada. Incertezas expandidas máximas de
0,25% são estimadas de forma conservadora, podendo ser consideravelmente reduzidas com o
conhecimento da variação da sensibilidade do amplificador em função da temperatura, que é o fator
preponderante na composição da incerteza. Intercomparações laboratoriais confirmam a capacidade de
medição implantada no LAVIB.
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Abstract
This work presents the charge amplifier calibration procedure, and associated uncertainties. An automated

calibration system implemented at the Vibration Laboratory (LAVIB) of INMETRO is described and results
obtained from international inter-laboratory comparisons are shown.
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