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Resumo: O Laboratório de Resistência do Inmetro
implantou um sistema de medição de resistências
baseado no efeito Hall quântico. Testes estão sendo
realizados com o intuito de tornar o sistema apto para
calibração de resistores com incerteza relativa de
algumas partes em 109, alcançando um patamar de
exatidão não disponível no país atualmente.
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1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de prover um caráter universal às
medidas obtidas nos Institutos Nacionais de
Metrologia (INM´s), a recomendação do Comitê
Internacional de Pesos e Medidas (CIPM) é que as
unidades básicas do SI sejam definidas em termos de
constantes fundamentais.

Nessa direção, os resistores padrão do Laboratório
de Resistência (Lares) do Inmetro são rastreados à
referência padrão de resistência DC, baseada no
efeito Hall quântico (QHE, da sigla em inglês), do
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM),
desde 1990.

Em 2008, o Lares implantou seu próprio sistema
baseado no QHE, o que amplia sua confiabilidade
metrológica, atingindo o mesmo patamar de
competência técnica dos principais INM´s, que
reproduzem a unidade ohm com um nível de exatidão
na ordem de 10-9.

2. INFRA-ESTRUTURA

Dispositivos que geram um gás de elétrons
bidimensional (2 DEG, da sigla em inglês), quando
excitados por uma corrente elétrica e submetidos a
baixas temperaturas e altos campos magnéticos,
exibem valores quantizados de resistência [1, 2]:
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onde i (=1, 2, 3,...) é o nível de Landau ocupado no

2 DEG [3] e RK-90 = 2ie
h

 = 25 812,807 Ω é a constante

de von Klitzing, sendo h a constante de Planck e e a
carga do elétron.

Com o objetivo de utilizar um dispositivo Hall como
referência padrão de resistência DC, o Laboratório de
Resistência Elétrica do Inmetro implantou em 2008 a
infra-estrutura:

 um dispositivo Hall baseado em uma
heteroestrutura de GaAs/GaAlAs;

 um criostato com um módulo de 3He e
 um comparador criogênico de corrente – CCC.

2.1. Dispositivo Hall

Confeccionado em Cambridge, o dispositivo Hall do
Lares, sob a ação de um campo magnético de
B = 9,20 T, apresenta o patamar i = 2 da quantização
Hall, enquanto que, submetido a um campo de
B = 4,62 T, o patamar i = 4.

Segundo certificado do NPL, os contatos de
resistência e a voltagem longitudinal nos referidos
patamares apresentam resultados compatíveis com
aqueles especificados na publicação Orientações
técnicas revisadas para a realização de medidas de
resistência Hall quantizada DC, para um erro na
resistência Hall menor que uma parte em 109. [4]

Fig. 1. Dispositivo Hall baseado em GaAs/GaAlAs



2.2. Criostato

O criostato, de fabricação da inglesa Cryogenic
Limited, possui um magneto supercondutor com placa
lambda, com a qual é possível atingir até 16 T, e um
módulo de 3He, com o qual é possível atingir 300 mK.

O monitoramento da temperatura é feito por cinco
termômetros localizados na base do criostato; na
placa lambda e nos espaços: da bomba de sorção, do
ancoramento 1 K e da amostra. O primeiro é
monitorado por um multímetro HP 3458 e os demais
por um controlador de temperatura LakeShore.

Fig. 2. Criostato e a carga de 3He

2.3. Comparador Criogênico de Corrente – CCC

O CCC é composto por uma ponta de prova que
fica imersa em um banho de hélio líquido e um
aparato eletrônico, confeccionado pelo INM inglês
National Physical Laboratory (NPL), formado por
quatro módulos: duas fontes de corrente isoladas; um
nanovoltímetro e um sistema para monitorar e
controlar os sinais de um SQUID, que atua no
equilíbrio da ponte.

Fig. 3. Eletrônica CCC, resistor em temperatura controlada e
Dewar de 4He, onde fica a ponta de prova do CCC

3. MEDIÇÕES

Um quadro com as primeiras medições efetuadas
com o novo equipamento é visto abaixo, onde o valor
quantizado dos patamares i = 2 e i = 4 é utilizado na

medição de um resistor de 100 Ω. A diferença
encontrada entre a média dos dois casos é cerca de
50 ppb.

100 Ω x QHR(4) 100 Ω x QHR(2)
Medida Desvio

(ppm)
Incerteza

(ppb)
Desvio
(ppm)

Incerteza
(ppb)

01 -11,1088 1,26 -11,1331 5,60
02 -11,1074 1,38 -11,1361 5,28
03 -11,0948 1,23 -11,0730 5,96
04 -11,1088 1,26 -11,2027 5,31
05 -11,0813 1,25 -11,1782 5,23

Média -11,0999 0,57 -11,1482 2,44

Tabela 1. Medidas da resistência de um resistor de valor
nominal de 100 Ω por meio do QHE

4. CONCLUSÃO

O sistema de medição baseado no efeito Hall
quântico, implantado no laboratório de Resistência do
Inmetro está operante. Contudo, vários outros testes
ainda são necessários para poder ser utilizado em
nível metrológico na calibração de resistores.
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