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RESUMO 

 

A busca pela medição perfeita tem levado os laboratórios de metrologia em todo 

o mundo a gastarem milhões em pesquisas e desenvolvimento de sistemas e dispositivos 

a fim de obterem novas tecnologias e metodologias que forneçam a menor incerteza 

possível associada ao resultado de medição. Tornar-se um laboratório de referência é o 

objetivo de todos. No Brasil, existem vários laboratórios de metrologia, dentre eles, os 

de radiações ionizantes, que possuem em seus sistemas de medições várias grandezas de 

medida. Muitas dessas grandezas são caracterizadas e fazem parte da cadeia de         

rastreabilidade. Outras são superestimadas ou até mesmo subestimadas, pois o          

laboratório não possui recursos técnicos para caracterizá-las. Uma dessas grandezas é o 

tempo. Adquirir equipamentos em tempo e frequência para serem utilizados em         

processos metrológicos em um laboratório é dispendiosos. Com isso, a referência    

temporal e de baixo custo utilizada pelo laboratório, na maioria das vezes, é o próprio 

tempo do computador. Ao fazerem coletas de dados ou registros de medições, a maioria 

dos laboratórios utilizam computadores que, através de programas embarcados,       

obedecem a intervalos de tempo preestabelecidos baseados no relógio interno do    

computador. O computador apresenta basicamente duas referências de tempo:                

a referência fornecida pelos relógios de software e a fornecida pelo relógio de hardware. 

Ambos são utilizados como referência temporal do computador. O objetivo do trabalho 

foi criar procedimentos metodológicos para avaliar o comportamento do tempo do    

relógio de software dos computadores utilizados nos laboratórios de metrologia das  

radiações ionizantes, garantindo a rastreabilidade referente à grandeza Tempo e sua  

incerteza associada. Mas, para isso, foi necessário desenvolver um dispositivo          

eletrônico baseado em um microcontrolador da família ATMEL que se conecta com a 

porta de comunicação RS232/USB do computador. Após a conexão, o dispositivo    

recebe uma informação digital gerada por um programa embarcado, e emite ao sistema 

de medição um sinal de frequência de 1 Hz ou um pulsos por segundo (PPS). Foram 

utilizados dois métodos de medição para avaliar o tempo do relógio do computador. O 

Método Totalizador, usado apenas para referência, e o método diferença de PPS. Os 

resultados obtidos na comparação entre valores de desvio do tempo dt/t do relógio de 

software do computador em relação à base de tempo estável de um padrão de referência, 

apresentou valores finais de (10,82±0,11) µs.s-1 para o método diferença de PPS e          

(10,91±0,11) µs.s-1 para o Método Totalizador. A diferença percentual entre os dois 
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métodos é de 0,82%. O instante em que o computador apresenta valores do desvio do 

tempo dt/t mais confiável foi a partir de 10 horas de medição. Na comparação entre a 

duração dos pulsos de PPS fornecidos por dois computadores distintos, estando ambos 

em repouso e sendo manipulado durante a aquisição dos dados, considerando 1 hora de 

aquisição, foi, respectivamente, de (-6,24±1,98) µs.s-1 e (-15,18±93,80) µs.s-1. Um   

aumento substancial de, aproximadamente, 59%.  

 

Palavra chave: Base de tempo do computador, calibração, metrologia, relógio de      

software, relógio de hardware. 
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ABSTRACT 

 

The quest for seamless measurement has led metrology labs around the world to 

spend millions on system and device research and development to obtain new          

technologies and new methodologies that provide the least possible uncertainty        

associated with the measurement result. Becoming a reference laboratory is everyone's 

goal. In Brazil there are several metrology laboratories, among them ionizing radiations, 

which have in their measurement systems several measurement quantities. Many of   

these quantities are characterized and are part of the traceability chain. Others are    

overestimated or even underestimated because the laboratory lacks the technical       

resources to characterize them. One of these greatness is time. Acquiring equipment in 

time and frequency to be used in metrological processes in a laboratory is expensive. 

Thus, the temporal and low-cost reference used by the laboratory is most often the   

computer's own time. When collecting data or measuring records, most laboratories use 

computers that, through embedded programs, obey pre-established time intervals based 

on the computer's internal clock. The computer has basically two time references: the 

reference provided by the software clocks and the one provided by the hardware clock. 

Both are used as the computer's time reference. The objective of this work was to create 

methodological procedures to evaluate the software clock time behavior of the        

computers used in the ionizing radiation metrology laboratories, ensuring the          

traceability of the Time quantity and its associated uncertainty. But for that, it was   

necessary to develop an electronic device based on an ATMEL microcontroller that 

connects to the computer's RS232 / USB communication port. Upon connection, the 

device receives digital information generated by an embedded program and outputs a 

frequency signal of 1 Hz or one pulse per second (PPS) to the metering system. Two 

measurement methods were used to evaluate the clock time of the computer. The      

Totalizer Method, used for reference only, and the PPS difference method. The results 

obtained in the comparison between the time deviation values dt / t of the computer 

clock in relation to the stable time base of a reference standard, presented final values of 

(10.82 ± 0.11) μs- 1 for the PPS difference method and (10.91 ± 0.11) μs.s-1 for the 

Totalizer Method. The percentage difference between the two method is 0.82%. The 

instant that the computer has the most reliable time deviation values dt / t was from 10 

hours of measurement. In the comparison between the duration of the PPS pulses     

provided by two separate computers, both of them being at rest, and being manipulated 
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during data acquisition, considering 1 hour of acquisition, was (-6.24 ± 1.98) μs-1 and  

(-15.18 ± 93.80) μs-1. A substantial increase of approximately 59%. 

 

Keyword: Computer time base, calibration, metrology, sof-tware clock, hardware clock. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços da metrologia em tempo e frequência estão associados ao              

desenvolvimento de técnicas e procedimentos utilizados em medições dessas grandezas. 

Através de técnicas de medição, é possível observar sinais que apresentam frequências 

bem definidas geradas por equipamentos eletrônicos. Os avanços nas técnicas de      

medições se devem ao estudo exaustivo de modelos matemáticos, de procedimentos e 

desenvolvimentos de dispositivos que possam ser utilizados nesse processo, permitindo 

uma evolução na área de tempo e frequência, proporcionando resultados de medição 

com a incerteza associada bem estabelecida. 

O objetivo da metrologia em tempo e frequência é avaliar a qualidade do sinal, 

no domínio do tempo e da frequência, gerado por fontes e garantir rastreabilidade     

permanente e contínua. Os laboratórios que trabalham nessa área procuram desenvolver 

mecanismos automatizados que proporcionam a redução significativa da influência  

humana durante a aquisição de dados, gerando resultados mais confiáveis, aumentando 

a qualidade do serviço.  

No Brasil, o laboratório de referência em tempo e frequência é o Laboratório 

Nacional em Tempo e Frequência (LPTF) da Divisão Serviço da Hora (Disho) do     

Observatório Nacional (ON). Ela é responsável pela geração, conservação e                   

disseminação da Hora Legal Brasileira (HLB) e calibrações de dispositivos em tempo e 

frequência. A DISHO é designada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) e tem como atribuição a responsabilidade pela padronização 

de referência nacional da grandeza Tempo e frequência e a participação na cadeia de 

rastreabilidade. Também possui reconhecimento internacional junto ao Sistema        

Interamericano de Metrologia (SIM) e tem a sua Capacidade de Medição e Calibração 

(CMC) divulgada no site do Bureau International des Poids et Mesure (BIPM) [1]. 

Os laboratórios que carecem de uma referência temporal para ser aplicada em 

sistemas automáticos de medição necessitam levantar quantitativamente a influência 

dessa grandeza nos sistemas.  O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes (LNMRI), através de um acordo de cooperação junto ao ON, iniciou estudos 

com o objetivo de fazer esse levantamento.  

O LNMRI, situado no campus do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), é um laboratório designado pelo Inmetro. Sua função é desenvolver, guardar e 

disseminar os padrões nacionais das unidades que fazem parte do Sistema                 
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Internacional de Unidades (SI), como grandezas Atividade, Fluência, Kerma, Dose  

absorvida e Equivalência de dose. 

No ano de 1976, o LNMRI passou a integrar a rede dos Laboratórios de          

Dosimetria Padrão Secundário, (Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL)). 

Além de desenvolver, guardar e disseminar, o laboratório presta serviços de    

calibração e fornece materiais de referência radioativa [2]. 

O presente trabalho visa integrar a missão da DISHO em fornecer a                

rastreabilidade da grandeza Tempo ao LNMRI, o qual necessita de uma referência.  

Por outro lado, para obtenção de um bom diagnóstico, faz-se uso de exames que 

utilizam os raios X tem sido de grande importância. Ao regulamentar essa prática, o 

Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes básicas de proteção radiológica para garantir 

que a dose equivalente recebida por uma pessoa seja tão baixa quanto razoavelmente 

exequível (ALARA) e, que essas doses não ultrapassem os limites anuais [3,57],      

editando a portaria 453. Nela, um dos quesitos a ser observado para que essa garantia 

seja cumprida é a calibração de equipamentos. A automação de sistemas de medição se 

faz necessária para assegurar que os resultados fornecidos durante a calibração não   

sofram influência do operador. Sistemas computacionais são largamente empregados na 

automação. Softwares são desenvolvidos especialmente para aquisições, análises de 

dados e controles automáticos de registros [4]. Os computadores passam a ter um     

protagonismo fundamental nesse processo, pois são os responsáveis pela automação. É 

por isso que se tornou o foco deste trabalho. 

Não serão abordadas as características de um computador utilizado em            

automação como velocidade de processamento, capacidade de armazenamento, potência 

nominal de trabalho, etc. O que vai ser tratado neste estudo é única e exclusivamente a 

grandeza Tempo.  

Equipamentos que operam em tempo e frequência e que estão disponíveis no 

mercado para atender a demanda de um laboratório com garantias de estabilidade,    

precisão e baixa incerteza, são caros. É por isso que o cronômetro é bastante utilizado.  

A grandeza Tempo, tratada na grande maioria dos laboratórios de metrologia, 

principalmente nos de radiações ionizantes, influencia na medição. Isso se deve ao fato 

de que normalmente, em uma medição de intervalo de tempo, se utiliza um cronômetro 

acionado de forma manual pelo operador. Um dos exemplos que se pode destacar é a 

medição de corrente de fuga em um sistema de coleta de carga elétrica na calibração da 

câmara de ionização. Considerando que ocorram sucessivas medidas de intervalos de 

tempo com duração de 10,00 s, os resultados sofrerão flutuações estatísticas, ou seja, o 
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cronômetro mostrará leituras de 9,99 s, 10,02 s, 9,97 s, 10,03 s, ... . Essas flutuações 

ocorrerão porque, em medidas manuais, as condições do operador, sejam elas de cunho 

psicológico, emocional, habilidade motora ou reflexo, interferem no momento do      

acionamento e desacionamento do cronômetro [47].  

Outro exemplo é no sistema de irradiação. Sabe-se que no processo de irradiação 

a curta duração (da ordem de alguns segundos), atrasos intrínsecos ao sistema, devem 

ser considerados. Esses atrasos estão relacionados com o intervalo de tempo entre o 

instante em que é enviado um sinal elétrico para a abertura e fechamento do obturador 

propriamente dito e o tempo de resposta do conjunto dosimétrico (câmara de ionização 

e eletrômetro) [5]. Uma das vantagens de se automatizar um sistema de medição de  

radiações é a utilização do tempo do computador, pois a medida não mais dependerá do 

acionamento do operador e, sim, do sistema.  

Portanto, conhecer o comportamento do tempo que o computador fornece é  

fundamental para entender o grau de influência que exerce no sistema. Sistemas de 

computadores que fazem medições e adquirem dados científicos precisam registrar o 

tempo no instante da coleta de forma precisa. Softwares usados em sistemas precisam 

ligar ou desligar equipamentos em horários especificados. Além disso, qualquer sistema 

envolvido com comunicações síncronas deve manter o tempo exato [6]. Para isso,    

deve-se avaliar o tempo do computador de forma a caracterizar a incerteza presente. O 

conhecimento da incerteza contribuirá para gerar resultados mais confiáveis.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o tempo do relógio de software do computador do laboratório de        

metrologia das radiações ionizantes – LNMRI utilizado no sistema automático de coleta 

de carga na calibração de câmara de ionização a fim de caracterizar a incerteza         

associada da grandeza Tempo.  

 

1.2 Objetivo específico 

 

Entender o comportamento do tempo do relógio de software do computador em 

um sistema de medição durante a aquisição de dados. 

Comparar o comportamento do tempo do relógio de software do computador em 

duas situações distintas: o computador em repouso durante a aquisição de dados e o 

computador sendo manipulado durante a aquisição de dados. 
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Caracterizar a incerteza da grandeza Tempo do relógio de software do         

computador. 

Utilizar o Método Totalizador para medir o desvio de tempo do relógio de      

software do computador utilizando um dispositivo microprocessado e um programa 

desenvolvido. Os resultados desse por esse método servirão como parâmetro de       

comparação.  

Utilizar o método diferença de PPS para medir o desvio de tempo do relógio de 

software do computador utilizando um dispositivo microprocessado e um programa 

desenvolvido. Os resultados obtidos por esse método serão comparados aos resultados 

obtidos pelo Método Totalizador. 

Prover a rastreabilidade da grandeza Tempo fornecida pelo tempo do relógiode 

software do computador utilizando métodos distintos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No SI distinguem-se duas classes de unidades: unidades de base e unidades     

derivadas. O SI estabeleceu sete unidades perfeitamente definidas como unidade de  

base. Dentre elas, está a grandeza Tempo, cujo nome é o segundo, e o símbolo s. A  

partir delas, é possível combinar, através de uma relação algébrica, resultando em     

unidades derivadas [7]. 

 

2.1 Grandeza Tempo nas radiações ionizantes 

 

A grandeza Tempo tem um papel fundamental nas radiações ionizantes.         

Podemos ver a aplicação do tempo descrita em diversas equações matemáticas. 

 

2.1.1 Lei da desintegração radioativa 

 

Núcleos radioativos emitem, de forma espontânea, uma ou mais partículas, 

transformando-se em outro núcleo [8]. Isso faz com que haja uma desintegração na 

substância. Essa desintegração decresce em função do tempo. A velocidade de          

desintegração ou atividade é proporcional em cada instante ao número de átomos      

radioativos presentes [9]. 

O número de átomos radioativos que se desintegram por unidade de tempo é 

chamado de taxa de desintegração, representado por: 

 
-∆N

∆t
= λN 

(

(2.1) 

 

em que – ΔN é o número de átomos que se desintegra em determinado tempo Δt, e λ é 

uma constante de proporcionalidade que também é conhecida como constante de      

desintegração ou constante de decaimento, que tem seu valor diferente para cada      

radionuclídeo. A unidade de λ  no SI é o inverso do segundo (s-1) [8,9].  

 

2.1.2 Decaimento radioativo 

 

A primeira equação de decaimento radioativo foi determinada                         

experimentalmente e escrita pelo físico e químico neozelandês Ernest Rutherford e pelo 

químico inglês Frederick Soddy em um artigo chamado The cause and nature of        
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radioactivity, publicado no ano de 1902 [10,11]. Todos os átomos presentes em uma 

substância radioativa têm certa probabilidade de se transformar num átomo mais leve 

em um determinado tempo. A lei fundamental do decaimento pode ser descrita como:  

 

N(t) = N0 e-λt 

(

(2.2) 

 

em que N(t) é o número de núcleos radioativos remanescentes, após um intervalo de 

tempo t, N0 é a concentração inicial do nuclídeo pai, e λ é a constante de decaimento 

radioativo. 

 

2.1.3 Tempo de Meia–vida (T1/2) e Tempo de Vida–média (τ) 

 

Chamamos de meia-vida o intervalo de tempo necessário para que o número   

inicial de núcleos radioativo de uma amostra, num determinado estado energético, se 

reduza à metade, por desintegração [9,10]. Logo, temos: 

 

T1 2 ⁄ = 
𝑙𝑛2

λ
 

(

(2.3) 

 

em que T1/2 é o tempo de meia-vida, e λ, a constante de decaimento. Sua unidade no SI 

é o segundo. Porém, pode ser indicada em seus multiplos.   

A vida - média é a média ponderada dos tempos de vida ou esperança de vida de 

cada radionuclídeo da amostra e corresponde ao tempo necessário para o número de 

núcleos radioativos de uma amostra decrescem de um fator 1/e [9,10]. 

Podemos reescrever a equação de meia-vida em função da constante de            

decaimento. 

 
λ = 

𝑙𝑛2

T1 2⁄
 

(

(2.4) 

 

Como o tempo de vida-média é o inverso da constante de decaimente, temos: 

 

τ = 
1

λ
 

(

(2.5) 

 

Aplicando a Equação 2.5 na Equação 2.4, temos:  
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τ = 

T1 2⁄

0,693
 

(

(2.6) 

 

onde o τ é o tempo de vida-média. Sua unidade pode ser o segundo, minuto, horas ou 

anos.   

 

2.1.4 Corrente de fuga 

 

Na ausência da radiação, a câmara de ionização junto com o eletrômetro        

produzem uma corrente elétrica que chamamos de corrente de fuga. Essa corrente é 

produzida devido a vários fatores, entre eles estão à alta umidade ambiental, problemas 

na haste ou no eletrômetro. Para determinação dessa corrente, realizam-se medidas   

antes e após a irradiação da câmara de ionização [12]. A determinação da corrente de 

fuga é:  

 

If = 
∆Q

∆t
 

(

(2.7) 

 

onde o If é a corrente elétrica gerada a partir da taxa de variação da carga ∆Q em relação 

a taxa de variação do tempo ∆t. Sua unidade de medida é o ampère. 

 

 

 

2.1.5 Tempo de abertura e fechamento do obturador 

 

A Norma ISO 4047 – 2: 1997 diz que o tempo total do mecanismo que faz o   

obturador abrir e fechar em geradores de raio X constitui uma fonte de incerteza que 

não pode ser desprezada [4] e propõe uma correção através da Equação 2.8. 

 
∆t = t1 .  

K1-Kn

n.K1-Kn

 
(

(2.8) 

 

em que temos o ∆t como sendo o tempo perdido a cada ciclo de abertura / fechamento 

do obturador, o t1 que é o tempo total de irradiação única, a leitura K1 após irradiação 

única de duração nominal t1, o número de irradiação fracionada n, e o Kn que é o      

somatório de n leituras de duração nominal t/n. 
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Esse resultado indica, a priori, que o tempo de duração nominal t da abertura e 

fechamento posterior do obturador será afetado por um erro sistemático igual ao tempo 

perdido ∆t, de modo que o tempo efetivo de irradiação será igual a (t - ∆t) 

 

2.1.6 Grandezas Elétricas  

 

2.1.6.1 Carga elétrica (Q)  

 

A quantidade de carga elétrica é igual ao produto da quantidade de elétrons pela 

carga elementar, representada por e [13]. Logo, a carga elétrica é dada por: 

 

Q = n .e 

(

(2.9) 

 

em que temos o módulo da carga elétrica Q, a carga elétrica fundamental e  e a        

quantidade de elétrons n. Sua unidade de medida é o Coulomb.  

 

2.1.6.2 Corrente elétrica (A) 

 

Halliday, Walker e Resnick definem a grandeza corrente elétrica como sendo o 

movimento de partículas carregadas [14]. Podemos dizer também que é o movimento 

ordenado de portadores de quantidade de carga elétrica, devido ao campo elétrico      

estabelecido [15]. A corrente elétrica é descrita por: 

 

i = 
∆q

∆t
 

 

(2.10) 

 

A Equação 2.10 pode ser traduzida como a taxa de variação média entre a carga 

elétrica e o tempo, onde temos o i como sendo a corrente elétrica, o ∆q, a taxa de      

variação da carga elétrica e o ∆t, que é a taxa de variação no tempo. Sua unidade de 

medida é o ampère. 
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2.1.7 Grandezas Radiológicas 

 

2.1.7.1 Atividade (A) 

 

A atividade que corresponde a certa quantidade de um radionuclídeo em um   

determinado estado energético em um dado momento é o quociente dN/dt, de uma    

quantidade de núcleos radioativos em um estado de energia particular. Pode ser        

expressa por [9,58]:  

 

A = 
dN

dt
 

 

(2.11) 

 

onde o A é a atividade, o dN é o valor esperado do número de transições nucleares a 

partir desse estado energético e, dt é o intervalo de tempo. Sua unidade é o Becquerel  

(Bq), que é equivalente a s-1. 

 

2.1.7.2 Kerma e taxa de kerma no ar (K, K̇) 

 

O kerma no ar é definido como a energia cinética inicial de todas as partículas 

carregadas, liberadas por partículas ionizantes não carregadas em uma massa definida 

de ar [16,58].  

Já a taxa de kerma no ar é o quociente entre dK e dt [17].  

 

K̇ = 
dK

dt
 

 

(2.12) 

 

em que K̇ é a taxa de kerma no ar, o dK é o incremento de kerma e dt é o intervalo de 

tempo. A unidade é J/kg.s ou Gy/s. 

 

2.1.7.3 Dose absorvida (D) 

 

A dose absorvida é a grandeza básica utilizada em proteção radiológica. Ela é 

definida como o coeficiente entre a energia média, dε̅, absorvida por um elemento de 

volume do material, e a massa, dm, desse volume [18,58].  

A taxa de dose absorvida é a relação entre as variações de dose pelo tempo. 
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Ḋ = 
dD

dt
 

 

(2.13) 

 

em que temos a taxa de dose absorvida Ḋ, a dose absorvida dD e o intervalo de tempo 

dt. Sua unidade é o gray por segundo (Gy/s). 

 Percebe-se que a grandeza Tempo é um fator primordial nas equações utilizadas 

em radiações ionizantes, pois aparece nas chamadas grandezas radiométricas e         

dosimétricas. Então, é fundamental conhecer essa grandeza. 

 

2.2 Sinal alternado 

 

Antes de abordarmos sobre o sinal alternado, faz-se necessário conhecer o     

mineral utilizado em circuitos osciladores responsáveis pela geração desses sinais. O 

mineral é o quartzo.    

 

2.2.1 Quartzo 

 

O quartzo, fase estável da sílica à temperatura ambiente, é um dos minerais mais 

abundantes da crosta terrestre, onde ocupa cerca de 12%  do volume. Ele é composto 

por Tetraedros de sílica (SiO2) [19, 23]. A compreensão do mecanismo da deformação 

plástica da crosta terrestre se baseia na microestrutura dos quartzitos e no                

comportamento do quartzo quando está submetida a elevadas temperaturas e pressões 

[20]. 

Devido ao fato de existir grande quantidade de quartzo na natureza, foi facilitado 

os estudos de vários fenômenos físicos. Um deles foi à propriedade de atração que o 

mineral adquiria quando aquecido ou arrefecido. Em 1747, Carl Nilsson Linnaeus,    

cientista sueco, associou essa atração à eletricidade. Em 1824, O cientista escocês David 

Brewster deu o nome a esse fenômeno físico de piroeletricidade [21]. Outro fenômeno 

observado é a piezoeletricidade. Esse fenômeno descreve a propriedade que o material 

tem de apresentar, ao ser submetido a uma força mecânica, uma carga elétrica          

proporcional. O fenômeno foi descoberto pelos irmãos Pierre e Jacques Curie em 1880 

e 1881  [22, 23, 24]. 
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2.2.2 Cristais osciladores de quartzo 

 

Foi na Primeira Guerra Mundial que os cristais piezoelétricos ganharam fama. 

Durante esse período, foram pesquisados novos dispositivos para uso militar.            

Dispositivos como radares, alto-falantes, microfones, fonógrafos, relógios de pulso e 

osciladores foram desenvolvidos graças ao avanço dos estudos dos cristais e do sal de 

rochelle    (tartarato de sódio e potássio). Devido à alta resistência mecânica, baixo    

coeficiente de temperatura (depende do corte) e alto fator de qualidade, os cristais de 

quartzo passaram a ter um destaque enorme.  Essas características foram fundamentais 

para o desenvolvimento de circuitos osciladores e filtros seletivos [25]. 

Caso seja necessário gerar um sinal periódico de frequência muito elevada ou 

sempre que os requisitos da aplicação exijam uma elevada estabilidade em frequência, 

deve-se recorrer a implementação discreta do oscilador.  Sempre que se deseja uma   

estabilidade elevada, deve-se recorrer ao uso do cristal de quartzo no circuito. Porém, 

existe um inconveniente: a máxima frequência de operação que é de cerca de 200 MHz. 

Caso se queira elevar à frequência de operação às frequências maiores que 200 MHz,     

torna-se necessário utilizar multiplicadores de frequência. O cristal de quartzo é um 

dispositivo de pequenas dimensões, com uma excelente estabilidade em temperatura e 

em frequência e por isso adequado para padrões de frequência [26]. 

Os pequenos cristais de quartzo em formato de diapasão são conhecidos como 

quartz tuning forks (QTF). Por se tratar de material piezoelétrico, vibram de forma    

mecânica quando uma tensão elétrica é aplicada em seus eletrodos. Os QTFs           

apresentam alta estabilidade em frequência e baixo consumo de energia [27] e,         

utilizando a ressonância do cristal, é possível obter sinais elétricos com frequências 

muito bem definidas.  

O diapasão de quartzo é disponibilizado comercialmente a baixo custo. Eles são 

fornecidos encapsulados, de tal forma que o cristal é mantido em vácuo dentro das    

cápsulas, tendo, nestas condições, uma frequência de ressonância nominal em 32,768 

kHz. Os cristais são compostos por dois braços paralelos, nominalmente idênticos,    

acoplados por uma base comum. Os braços possuem eletrodos e na saída da cápsula 

tem-se dois terminais, por onde é possível aplicar ou então medir tensões elétricas no 

cristal. Na Figura 2.1, temos uma foto de dois cristais, um encapsulado e outro aberto. 

Podemos ver também, no cristal aberto, os eletrodos depositados nos braços do cristal 

[28]. 
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Figura 2. 1 - Foto dos QTFs encapsulado  

(à esquerda) e aberto (direita) [28]. 

 

2.2.3 O relógio de cristal de quartzo 

 

Os osciladores de quartzo são elementos primordiais no campo da metrologia de 

tempo e frequência. São empregados na área de telecomunicação e navegação. A      

frequência de saída, o nível de saída, o ruído de amplitude e o ruído de fase são        

parâmetros críticos que determinam o desempenho de um sistema [29]. 

A utilização do oscilador de cristal nos relógios e cronômetros foi devido a sua 

estabilidade. Os relógios e os cronômetros passaram a apresentar uma ótima precisão 

nas cronometragens e nas medidas de tempo.  

Diferentemente dos relógios de pêndulos, os relógios de cristal de quartzo não 

dependem da gravidade para funcionar. Por isso, seu uso se difundiu por todo mundo.  

Pode ser usado em qualquer local; é praticamente imune a variação de nível e choque, 

podendo ser usado em trânsito como em um submarino, em um avião ou na estrada de 

ferro [30]. 

 

2.2.4 Sinal senoidal 

 

As funções matemáticas que descrevem um sinal senoidal, conforme Figura 2.2, 

produzidos por osciladores a quartzo são o seno e cosseno. O sinal apresenta             

características como amplitude, frequência angular ou velocidade angular, frequência, 

período e ângulo de fase [31]. A função matemática que descreve uma tensão senoidal 

é: 

 

v(t) = Vm sen ωt 

 

(2.14) 
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em que v(t) é o valor instantâneo da amplitude no instante t. Vm é a amplitude máxima 

da senoide, ω é a frequência angular dada em radianos por segundos (rad/s) e o produto 

ωt  é o argumento da senoide.  

 

 

Figura 2. 2 - Representação de uma função senoidal [31]. 

 

O ciclo de um sinal senoidal não precisa necessariamente iniciar no instante        

t = 0, com mostra a figura 2.3. Isso significa que o sinal pode atrasar ou adiantar caso 

haja alteração no intervalo de tempo ∆t ou a fase inicial θ cuja descrição matemática é: 

 

v(t) =V𝑚.sen (2πv0t+θ) 

 

(2.15) 

 

A Figura 2.3 representa dois sinais descritos a partir da Equação 2.14 que vai ser 

chamada de v1 e da Equação 2.15  que vai ser chamada de v2. 

 

 

Figura 2. 3 - Duas senoides com fases diferentes [31]. 

 

Apesar do significado diferente da velocidade angular e da frequência angular, 

ambas apresentam uma relação entre si e se iguala com o período.  

 

t = 
2π

ω
 

 

(2.16) 
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em que t é o período do sinal e representa o tempo compreendido entre os instantes 0 e 

2π. Sua unidade de medida é o segundo (s).  

Outro parâmetro que podemos destacar é a frequência. A frequência é a        

quantidade de ciclos completos que se repete por unidade de tempo e apresenta uma 

relação inversa do período. A frequência é descrita como: 

 

f  = 
1

t
 

 

(2.17) 

 

em que a unidade da frequência f é 1/s, que chamamos de Hertz (HZ). 

 

2.2.5 Parâmetros de um sinal senoidal 

 

Será demostrado o que acontece com a forma de onda quando os valores dos   

parâmetros da Equação 2.15  são alterados. 

Alterando o parâmetro Vm da equação, temos uma variação da amplitude do     

sinal  conforme Figura 2.4.  

 

 

Figura 2. 4 - Função cossenoide com variação de  

amplitude quando o parâmetro Vm é alterado. 

 

Alterando o parâmetro v0 da equação, temos uma variação do período do sinal, 

conforme Figura 2.5.  
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Figura 2. 5 - Função cossenoide com variação de  

período quando o parâmetro v0 é alterado. 

 

Alterando o parâmetro θ da equação, temos uma variação da fase do sinal,     

conforme figura 2.6.  

 

Figura 2. 6 - Função cossenoide com variação de fase 

quando o parâmetro θ é alterado. 

 

2.3 Tempo e frequência 

 

A unidade de segundo (s) para expressar o tempo e a unidade de herts (Hz) para 

expressar a frequência é estabelecida pelo SI [32]. São utilizadas as unidades de       

quilohertz (kHz) ou megahertz (MHz) para medidas de frequência em um determinado 

sistema. Quando afirmamos que um sinal tem 1 kHz  de frequência, significa que houve 

a ocorrência de 1000 (1x103) ciclos completos por segundo [33]. 

Fontes que fornecem sinais em tempo e frequência são largamente utilizadas. 

Por exemplo, na navegação marítima é utilizada para determinar a localização exata do 

navio; na área médica são utilizados para calibração de equipamentos hospitalares; na 

indústria de petróleo, para ajudar a automatizar a perfuração de poços de petróleo; na 

indústria de computadores são utilizados para sincronização da comunicação entres  

sistemas, etc. [34].   
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 Dispositivos que geram sinais de frequência com precisão, exatidão e uma   

ótima estabilidade são chamados de padrão de frequência [32] e podem ser utilizados 

como referência. 

 

2.3.1 Fontes de Frequência 

 

Relógios muito precisos possuem, em seu interior, fontes de frequência com alta 

estabilidade. Para entendermos o que é frequência tomaremos como exemplo o nascer 

do sol. O nascer do sol é um evento que ocorre periodicamente e, se tomarmos a     

quantidade desses eventos por um período de tempo, achará a frequência desta série. 

Nesse exemplo, considerando uma semana, podemos afirmar que a frequência que o sol 

nasce é de 7 eventos por semana. Então, para esse exemplo, a unidade de medida de 

frequência seria “eventos por semana”. Caso mude a unidade de medida, esse número 

muda [34]. 

Usamos relógios para medir eventos periódicos, pois exibe em seu display, o 

ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo do dia. Para medir o tempo transcorrido 

entre dois eventos utilizamos um cronômetro ou um temporizador que exibe em seu 

display o tempo transcorrido a partir do instante em que se inicia a medição até o      

instante em que finaliza a medição [35]. 

 

2.3.2 Desvio de frequência e estabilidade 

 

2.3.2.1 Desvio de frequência relativa (Offset de frequência – df/f) 

 

Teoricamente o padrão deve fornecer a frequência para qual foi projetado. Por 

exemplo, um padrão fornecer um sinal a uma frequência de 10 MHz. Espera-se que em 

sua saída seja verificada o sinal com o mesmo valor de frequência, mas na prática, o que 

se observa é o valor de frequência diferente em relação ao indicado pelo fabricante. 

Após a calibração desse padrão, é declarado o valor do desvio de frequência e,          

associado ao valor, sua incerteza [33]. 

Para obter o valor de desvio de frequência do sinal gerado por um padrão ou por 

uma fonte de frequência, deve-se compará-lo ao sinal de frequência fornecido por um 

padrão de referência, ou melhor, comparam as fases entre as duas frequências.         

Atualmente, vários métodos são utilizados para essa comparação.  
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No momento em que se conhece o desvio de fase entre os sinais e o intervalo de 

medição utilizado na comparação, é possível estimar o desvio (offset) da frequência 

relativa do equipamento. O desvio de frequência pode ser medido no domínio do tempo 

e está relacionado de forma inversa ao desvio do tempo a partir da Equação 2.18 

[38,53]. 

 

f(desvio) = 
∆f

f
 = -

∆t

t
 

 

(2.18) 

 

em que Δf é o desvio de frequência e f a frequência de referência; -Δt é a quantidade de 

desvio de fase e t é o período de medição. O sinal negativo aplicado no termo -Δt/t se 

refere à relação inversa informada anteriormente entre o tempo e a frequência (f = 1/T).  

Quando se calibra uma fonte que fornece um sinal com uma determinada       

frequência, o objetivo é medir seu desempenho em relação ao padrão. Para isso, é     

necessário identificar o desvio de frequência (Δf/f) que a fonte apresenta e, junto com o 

desvio, sua incerteza de medição associada [32]. Chamamos de dispositivo sob teste - 

Device Under Test (DUT) - a fonte de frequência que está sendo calibrada.  

Na maioria dos casos, o oscilador utilizado como base de tempo da fonte pode 

ser de quartzo, rubídio ou césio. A qualidade do sinal de frequência de um padrão de 

referência deve ser superior ao sinal de frequência de um DUT, preferencialmente a 

uma proporção de 10:1 para validação da calibração. A essa relação chamamos de taxa 

de incerteza de teste – Test Uncertainty Rate (TUR) [38]. 

Para exemplificar, digamos que foi medido +1 μs (microssegundo) de desvio de 

fase com um intervalo de 24 horas. Convertendo horas em segundos, para harmonizar o 

cálculo, teremos: 

 ∆t

t
 = 

1μs

86400s
 =  1,16x10

-11
   

 

Isso significa que quanto menor for o valor do desvio de frequência que a fonte 

apresentar, mais próximo estará da frequência do padrão e que a fonte que acumule +1 

μs por dia apresenta um desvio de frequência relativa de -1,16x10-11 em relação à     

frequência do padrão. 
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Para ilustrar a aplicação do conceito, supondo que uma fonte apresente uma    

frequência nominal de 10 MHz com um desvio de frequência relativa é o calculado   

anteriormente. Então teremos: 

 ∆f

f
 = -1,16x10

-11
  

∆f = -1,16x10
-11

.  f  

∆f = -1,16x10
-11

. 10000000 

∆f = -0,000116 Hz.  

  

A frequência medida nessa fonte é igual a 9999999,999884 Hz [32,38].  

 

2.3.2.2 Estabilidade de frequência 

 

Tratando-se de fonte de frequência padrão, duas características principais devem ser 

observadas: exatidão e precisão. A exatidão refere-se ao grau de concordância entre a     

frequência medida e a frequência nominal estabelecida pela fonte. A precisão indica a    

estabilidade com que a frequência está sendo gerada em um determinado intervalo tempo τ. 

Essas características demonstrarão o desempenho do padrão [36]. 

O sinal fornecido por uma fonte de frequência padrão apresenta um formato         

senoidal, resultado da variação de tensão ao longo do tempo. O sinal fornecido é descrito 

como: [37,53,54] 

 

V(t) = (V0 + ε(t)) sin (2πv0t + ϕ(t)) 

 

(2.19) 

 

em que V0 se refere ao valor da amplitude nominal do sinal, ε(t) é o ruido de amplitude,  

v0  é o valor da frequência nominal do sinal e θ(t) é o processo aleatório representando o   

ruido de fase do sinal. O 2πv0 é a frequência angular ω. 

A estabilidade de frequência de um padrão é estimada através da variância de 

Allan, está baseada no cálculo estatístico das flutuações de fase ou frequência em     

função do tempo [36,39]. 

A estabilidade indica se a frequência do oscilador se mantém a mesma durante 

um determinado intervalo tempo, ou seja, se permanece a mesma. A estabilidade não 

está relacionada com deslocamento de frequência. Isso significa que, ajustando o       

oscilador e variando sua frequência para mais próximo ou mais distante da sua         

frequência nominal, não mudará a estabilidade [33]. 
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Para demonstrar a estabilidade, a Figura 2.7 mostra a comparação entre dois    

sinais de frequência. 

 

 

Figura 2. 7 - Comparação entre dois sinais:  

(1) sinal instável; (2) sinal estável [39]. 

 

Ao observar os sinais da Figura 2.7 percebe-se que os instantes t1 e t2           

apresentam mesma frequência. No entanto, entre os instantes t2 e t3, o sinal 1 é instável 

em relação ao sinal 2, ou seja, está flutuando [39].  

Considera-se a estabilidade como sendo a estimativa das flutuações de           

frequência de um sinal durante um determinado intervalo tempo. Quando o intervalo de 

tempo é menor que 100 segundos, a estabilidade é de curto prazo. Quando o intervalo 

de tempo é igual ou superior a 100 segundos, a estabilidade é de longo prazo [40,41]. 

A partir da análise de um sinal no domínio da frequência ou no domínio do tempo, é 

possível extrair alguns parâmetros, entre eles a estabilidade. Ferramentas matemáticas    

utilizadas na estatística podem ser usadas para converter o sinal no domínio do tempo em 

sinal no domínio da frequência e vice-versa.  

Estimar a estabilidade no domínio do tempo é obter as medidas de desvio do tempo 

de um relógio. Através dos dados obtidos, determina-se a dispersão. Como os dados não são 

estacionários, não pode ser utilizado à estatística clássica como desvio padrão (ou variância, 

o quadrado do desvio padrão) [38]. 

Os dados coletados dos osciladores são não estacionários pois contem ruídos que 

dependem do tempo. Para esse tipo de dados, a média e a variância nunca convergem para 

um valor específico, ou seja, a cada dado coletado, o valor muda [42]. 

Este é o motivo porque não se utiliza a estatística clássica para analisar dados de 

medidas de osciladores ou relógios. A estatística utilizada é a Variância de Allan ou sua raiz 

quadrada, o Desvio de Allan. O Desvio de Allan é utilizado pelos fabricantes de padrões de 
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frequência como uma especificação padrão para estabilidade. A equação para o Desvio de 

Allan é [42,43]: 

 

 

σy(τ) = √
1

2(m-1)
∑ (y̅

i+1
 - y̅

i
)
2

M-1

i=1

 
 

(2.20) 

 

onde 𝑚 é o número de valores na série e 𝑦𝑖 são valores médios sucessivos das flutuações 

relativas de frequência durante o intervalo de tempo 𝜏 segundos.  

No desvio padrão clássico, se eleva ao quadrado a diferença entre a média e cada 

medição, ou seja, (x ̅- xi)
2
. No Desvio de Allan, se eleva ao quadrado a diferença entre o 

valor médio no instante atual e o ponto médio no instante imediatamente anterior, ou 

seja, (y̅
i+1

-y̅
i
)

2
. 

Como a variância de Allan é uma medida das flutuações de frequência média e 

não o de desvio de frequência em torno da frequência média, temos que os pontos de 

dados sucessivos são, na realidade, a derivada discreta do desvio de frequência,        

removendo a influência do tempo [38]. 

Para exemplificar, é possível estimar a estabilidade da frequência através da    

Tabela 2.1.  

 

Tabela 2. 1 - Usando dados de fase para estimar a  

estabilidade (intervalo de tempo 1 s) [38]. 

 

 

Na primeira coluna estão os dados de fase coletado à taxa de uma amostra por 

segundo. Os dados coletados imediatamente posteriores são maiores que os dados    

imediatamente anteriores. Isso ocorre devido o deslocamento da frequência da fonte em 

calibração em relação à frequência de referência. Diferenciando os dados de fase da 
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primeira coluna, obtemos o desvio de fase (Δt) mostrados na segunda coluna. Como a 

taxa de amostragem é de 1 s para coleta dos dados, podemos  obter o desvio de         

frequência dividindo o desvio de fase (∆t) pelo período de medição. O desvio de       

frequência é mostrado na terceira coluna (y
i
). Temos então que o desvio de frequência é 

cerca de 4x10-9. As duas colunas restantes mostram a primeira diferença de (y
i
), e o 

quadrado da primeira diferença.  Através da Equação 2.20, obtemos o Desvio de Allan 

da medida [32]. 

 

 

σy(τ) =  √
2,2 x 10

-21

2(10-1)
 = 1,17 x 10

-11
   

 

Para estabilidade de frequência pode considerar a análise no curto-prazo     

“Short-Term Stability” ou no longo-prazo “Long-Term Stability”. No curto-prazo, os 

dados são observados em intervalos de tempo compreendidos entre 1 e 100 segundos e 

no longo-prazo, os dados observados a intervalos maiores que 100 segundos. Também 

considera períodos como dias, meses e até anos.  

 

2.4 Métodos de medição em tempo e frequência 

 

2.4.1 Método diferença de PPS, método DTDM e Método Totalizador 

 

Aquisição, processamento e análise dos dados coletados são conjuntos de etapas 

utilizadas na execução do cálculo de estabilidade de frequência. No geral, são extraídos 

parâmetros de desempenho das fontes de frequência sob teste [45]. 

Para medidas de estabilidade dois métodos podem ser utilizados: o método de 

comparação direta de sinais (diferença de PPS) fornecidos por dois equipamentos,    

sendo um deles considerado padrão de referência; e o método de Diferença de Tempo 

com Duplo Misturador. Ambos os métodos utilizam padrões atômicos de referência 

[46].  

 

2.4.1.1 Método diferença de PPS  

 

O método diferença de PPS, que também é conhecido como método do contador 

de intervalo de tempo [42], é bastante utilizado para medida de estabilidade entre    
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equipamentos que possuem osciladores com alto desempenho. O contador de intervalo 

de tempo com resolução de até 12 dígitos para 1 segundo utilizado normalmente para 

análise da estabilidade de sinais de tempo mede a diferença temporal entre dois sinais de 

PPS. Essa medição acontece de forma direta [37]. 

Para medições de intervalo de tempo é necessário um contador que recebe, em 

suas entradas, os pulsos fornecidos pelas fontes a serem comparadas. O pulso de uma 

das fontes serve para dar a partida e o pulso da outra fonte serve de parada. O contador 

mede o intervalo entre a ocorrência dos dois pulsos nos canais de entrada, conforme 

mostra a Figura 2.8  [34]. 

 

 

Figura 2. 8 - Diagrama do contador de intervalo de  

tempo [34]. 

 

A base de tempo do contador fornece pulsos uniformemente espaçados para   

contagem e controle dos circuitos dos contadores. A frequência da base de tempo deve 

ser estável para reduzir os erros, pois afeta consideravelmente às medições. O contador   

possui em sua base de tempo interna um oscilador à cristal de quartzo [44], o TCXO 

(Temperature Compensated Crystal Oscillator), que fornece frequências que podem ser 

de 5 MHz ou 10 MHz.  

Utiliza-se a frequência de um oscilador externo de um padrão de referência, 

normalmente de um césio, para disciplinar o contador universal. O sinal do oscilador de 

quartzo interno do contador passa a ter suas características similares a do padrão de 

forma que, na comparação, qualquer variação da diferença de fase que ocorra é        

atribuída a instabilidade do equipamento que está sendo calibrado [46].     

O controle de porta (Gate) do contador é utilizado para controlar o instante em 

que começa e termina a contagem de tempo. O gate pode ser acionado através de um 

pulso vindo de um sistema automatizado ou pode ser acionado de forma manual.  
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Figura 2. 9 - Medida de intervalo de tempo entre dois  

sinais de entrada [34]. 

 

O contador que tem sua base de tempo disciplinado por um padrão faz com que 

sua referência de contagem seja precisa. Os canais do contador que recebem sinais são 

configurados para habilitar e desabilitar o gate quando o nível do sinal ultrapassar o 

nível de trigger estipulado. Por exemplo, tendo o valor do trigger nos canais A e B do 

contador em 2,5 volts, no momento em que o pulso do canal A ultrapassar esse valor, o 

gate habilita iniciando a contagem do contador. Quando o pulso do canal B ultrapassa 

esse valor, o gate desabilita finalizando a contagem. Com isso, temos o tempo         

transcorrido entre os dois sinais aplicados nos canais do contador. Utilizamos o        

intervalo de tempo para medir a diferença de PPS.   

Esse método mede a diferença de fase entre os pulsos dos osciladores ao longo 

do tempo. Para a obtenção da estabilidade, utiliza-se o método estatístico da Variância 

de Allan. 

 

2.4.1.1.1    Pulso por segundo (PPS) 

 

Geralmente os padrões de referência apresentam saídas de frequências e de pulso 

por segundo (PPS). Em alguns casos, são frequências senoidais de 10 MHz, 5 MHz, 1 

MHz, 100 kHz e frequência quadrática de 1 Hz que é a frequência do PPS.  

Dispositivos eletrônicos baseados em circuitos combinacionais, Flip-Flops e   

circuitos integradores, são responsáveis pelas reduções das altas frequências em baixas 

frequências. Esses circuitos são denominados de divisores de frequência [38]. A       

Figura 2.10 demonstra que o oscilador fornece um sinal de alta frequência. Esse sinal 
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passa por um divisor de frequência onde ocorre a primeira divisão, resultando em um 

sinal de menor frequência em relação ao primeiro. Depois esse sinal passa por um    

segundo    divisor de frequência onde resulta em um sinal de frequência menor ainda. 

Essa etapa se repete sucessivas vezes até obter o sinal de PPS.   

A tendência do sinal de PPS, obtida a partir da saída do padrão de referência, é 

de apresentar o mesmo desvio de tempo ( Δt Τ⁄ ) e a mesma estabilidade que os sinais 

obtidos das saídas de frequências senoidais.  

 

 

Figura 2. 10 - A frequência de 10 MHz sendo  

dividida por 10 até chegar a 1 Hz ou PPS. 

 

O PPS, também conhecido como sequências de impulsos deslocados no tempo é 

um pulso de sinal contínuo que tem duração ou tempo decorrido entre dois eventos   

sucessivos ou intervalo de tempo entre um pulso e outro de 1 segundo.  

A Figura 2.11 mostra o sinal de PPS fornecido por um padrão de césio indicado 

em uma tela de osciloscópio. Nessa tela observa-se que os pulsos apresentam intervalos 

bem definidos.   
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Figura 2. 11 - Sinal de PPS de um padrão na tela do  

osciloscópio. 

 

Quando expandimos um pulso por segundo, conforme Figura 2.12, temos a     

duração do pulso de 20 μs considerando o nível alto.  

 

 

Figura 2. 12 - Sinal de PPS sendo expandido para verificar o  

intervalo de tempo entre a subida e a descida do sinal. 

 

2.4.1.2 Método Diferença de Tempo com Duplo Misturador (DTDM)  

 

Para calibração de fontes de frequência e, caso tenha um padrão de frequência 

utilizado como referência, pode-se utilizar duas formas: ajustando a frequência da fonte 

de modo a coincidir com a frequência fornecida pelo padrão e a outra forma é verificar 

o desvio de frequência, o que chamamos de desvio, ao comparar com o padrão e        

registrando o erro. Isso será necessário quando se utiliza a fonte de frequência como 

referência para calibração de outras fontes [34]. 

Quando não é possível o ajuste de frequência da fonte ou após o ajuste, deve-se 

verificar o quanto afastada está a frequência da fonte em relação ao padrão. A           
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Figura 2.13  mostra a comparação entre as frequências e, como o período do sinal da 

fonte é maior do que o período do sinal do padrão, a frequência da fonte apresenta um 

pequeno desvio. 

Como exemplo, supondo que a frequência do sinal de saída de um padrão ideal 

seja de 10000000 Hz (10 MHz) e a frequência do sinal de uma fonte seja de 10000026 

H (10,000026 MHz). O desvio de frequência nessa comparação é de 26 Hz (0,000026 

MHz).    

  

 

Figura 2. 13 - Desvio de frequência da fonte em  

relação a frequência do padrão.   

 

Para comparação entre os dois sinais, o melhor método, sem sobra de dúvidas, é 

o Método de Diferença de Tempo com Duplo Misturador (DTDM).  É mais empregado 

para medir vários equipamentos que fornecem as mesmas frequências nominais [45]. 

Além de possibilitar ótima resolução, a frequência de Desvio de referência (Ref) não 

precisa ser coerente, nem ter nenhum nível, particularmente baixo, de ruído ou de alta 

exatidão, pois, em virtude dos batimentos utilizando duplo misturador, esses efeitos são 

cancelados no processo [32,45]. 

Segundo Kronenberg, o método utiliza um contador de intervalo de tempo para 

medir a diferença de fase entre dois sinais (com mesma frequência nominal) através do 

batimento destes sinais com um sinal Desvio de referência (Ref) comum, que apresenta 

um desvio em relação à frequência nominal destes sinais, conforme mostra a             

Figura 2.14 [32]. 
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Figura 2. 14 - Diagrama em bloco do sistema de medida  

Diferença de Tempo com Duplo Misturador (DTDM) [39]. 

 

2.4.1.3 Método Totalizador 

 

O Método Totalizador necessita de um contador universal e de um                  

sintetizador/gerador de sinais disciplinados por um padrão de césio. A ligação é        

mostrada conforme Figura 2.15. O contador será comparado com o dispositivo a ser 

calibrado. Nesse caso, o contador é utilizado como referência nas medidas de          

comparações.  

 

Figura 2. 15 - Ligação dos equipamentos para utilização do  

Método Totalizador. 

 

A frequência fornecida pelo sintetizador ao contador deve ter um período de   

pelo menos uma ordem de grandeza menor que a resolução do dispositivo que será   

calibrado. Por exemplo, supondo que a comparação ocorra entre o contador e um     

cronômetro que possui uma resolução de 0,01 s (10 ms). O sintetizador deve ser       

ajustado para fornecer uma frequência ao contador de, pelo menos, 1 kHz. Esse sinal 

terá um período de 0,001 s (1 ms) [35]. 
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A comparação dos tempos transcorridos entre o contador e um dispositivo ocorre 

quando os botões de partida/parada de ambos os dispositivos são pressionados de forma 

simultânea.  

Após a medição, os tempos transcorridos são comparados usando a Equação 

2.18 para obter o resultado de desvio. Onde ∆t é a diferença entre o tempo transcorrido 

exibido no display do dispositivo a ser calibrado e o tempo transcorrido no display do 

contador e o t é o intervalo de medição. Para exemplificar, supondo que um cronômetro 

esteja sendo calibrado com intervalo de medição de, aproximadamente, 15 minutos e 

que o tempo transcorrido no contador tenha sido 907,562 s e no cronômetro tenha sido 

00:15:08:05 (908,05 s). A diferença (∆t) será de 0,488 s. Dividindo essa diferença pelo 

tempo do contador (tempo de referência), o desvio do tempo é de 0,00054 s.s-1 ou 

5,4x10-4. Significa dizer que um segundo do cronômetro equivale, na realidade,    

1,00054 s.   

 Uma das desvantagens desse método é a influência do tempo de reação humana 

ao pressionar o botão partida/parada e o sistema eletromecânico dos botões. 

Em uma medição utilizando o Método Totalizador a fonte de incerteza de maior 

influência é produzida pelo tempo de reação humana [35], ou seja, é o acionamento do 

interruptor do cronômetro junto com o acionamento do interruptor do equipamento de 

referência [47]. 

A desvantagem em se utilizar o Método Totalizador é sua dependência do tempo 

de reação do operador ao iniciar e parar o processo de medição ao pressionar os botões 

de start e stop. Em geral, esse componente é dominante na incerteza final. [48]. 

Recomenda-se que, ao adotar esse método, a quantidade de amostras utilizadas 

para determinar a incerteza do tempo de reação humana seja elevada, que tende a     

cancelar as parcelas aleatórias embutidas em cada leitura. Isso reduzira a influência   

dessa incerteza [35]. 

Como os sistemas de medição, utilizando o Método Totalizador, possuem botões 

com objetivo de iniciar e finalizar as medidas, a parte eletromecânica dos botões deve 

ser observada, pois cada botão apresenta internamente uma distância entre a base que 

sofre a força externa do dedo e os contatos que se fecham para o envio do sinal elétrico 

propriamente dito. A velocidade de acionamento de um botão é de aproximadamente 

um centésimo de segundo considerando que a distância entre a base e os contatos são de 

1 mm e a velocidade de acionamento da ordem de 100 mm/s [47]. 
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2.5 Tempo do computador 

 

O computador apresenta basicamente dois relógios de tempo. Lombardi [6]    

denomina esses relógios como sendo de software e de hardware, conforme Figura 2.16. 

O primeiro é mantido em funcionamento enquanto o computador está ligado, ou seja, se 

houver o desligamento do computador, o mesmo para de funcionar. O tempo gerado por 

esse relógio é fornecido por um chip 8254 (Programable Interval Timer) da Intel [49]. O 

segundo funciona de forma ininterrupta, pois possui uma bateria que mantém seu      

funcionamento mesmo com o computador desligado. Para esse relógio, é utilizado o 

chip MC146818A (Real-Time Clock Plus RAM (RTC)), da Motorola [50]. 

No relógio de software, o chip é o responsável pela geração de interrupção a   

cada 54,936 ms, aproximadamente 55 ms. Na BIOS do computador há uma rotina de 

programa que conta a quantidade de solicitação de interrupção gerando a hora do dia. 

Essa hora pode ser configurada ou lida por outros programas existentes no computador 

[6].  

Quando o computador é ligado, o relógio de software se ajusta ao relógio de 

hardware. A incerteza do tempo do relógio de software está limitada pela estabilidade 

dos pedidos de interrupção enquanto a incerteza do tempo do relógio de hardware é   

determinada pela qualidade do oscilador à cristal de quartzo [6].  

 

Figura 2. 16 - Indicação do relógio de software e  

relógio de hardware em um computador 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Padrão de Frequência Primário de Césio  

 

A fabricante do padrão é a Agilent Technologies, modelo HP5071A, a qual   

possui, na parte posterior duas saídas denominadas de Port 1 e Port 2, que podem ser           

configuradas, via comando no terminal IHM, na parte frontal, às frequências de 5 MHz 

ou 10 MHz, duas saídas de frequência, uma de 1 MHz, e outra de 100 kHz, duas saídas 

de 𝑃𝑃𝑆 com nível TTL de aproximadamente 5 volts e uma saída de Status. Possui uma 

entrada de sincronismo.  

A Figura 3.1 mostra a organização dos blocos situados internamente no padrão. 

Os sinais fornecidos pelo padrão de frequência primária são extremamente precisos, e as 

ondas senoidais advindas das saídas de frequência apresentam uma ótima estabilidade. 

 

Figura 3. 1 - Diagrama em blocos da parte interna  

de um padrão atômico de césio [52]. 

 

3.1.2 Contador Universal 

 

A fabricante Hewlett Packard, modelo 5335A possui dois canais de entrada: 

CANAL A e CANAL B, e uma faixa para acoplamento DC de 0 a 100 MHz. A           

impedância de entrada pode ser de 1 MΩ para frequências de 30 Hz a 100 MHz ou de 



31 

 

50 Ω para frequências de 200 Hz a 100 MHz. Resolução de 1 ns. Esse equipamento é 

demonstrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 - Contador universal de intervalo de tempo disciplinado  

por um padrão de césio [53]. 

 

3.1.3 Sistema de medição de diferença de PPS 

 

É um sistema de medição que foi desenvolvido na DISHO, modelo DSHO-71, e 

é denominado de AUTOMED, conforme Figura 3.3.  

Esse sistema é composto por três partes: um programa de aquisição de dados  

desenvolvido na plataforma Delphi 7, embarcado em um computador industrial com o 

sistema operacional Windows, um circuito multiplexador controlado por esse programa 

via interface de comunicação serial RS 232 (USB) e um contador de intervalo de tempo 

também controlado por esse programa via interface de comunicação GPIB.  

Todos esses dispositivos estão situados no laboratório de calibração, submetido à 

temperatura controlada cuja faixa está entre 24º e 27º C. 

 

 

Figura 3. 3 - Sistema de medição AUTOMED  

com o contador de intervalo de tempo. [54] 
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3.1.4 Computador tipo PC 

 

O computador utilizado no teste foi fabricado pela Lenovo e possui um         

processador Intel (R) Core (TM)2 CPU 4300 @1.80GHz 1.79GHz. Memória RAM   

instalada de 1,99 GB, com um sistema operacional Windows XP Professional versão 

2002 – Service Park 3. 

 

3.1.5 Programa PPS Computer 

 

Utilizando a plataforma Labview TM, foi desenvolvido um programa de        

computador chamado de PPS Computer (PPSC), embarcado no computador de teste 

que gera o sinal de PPS. 

Esse pulso de PPS é referenciado à base de tempo do relógio de software do 

computador. A cada segundo, esse programa envia, à porta de comunicação Serial 

RS232, um sinal. A Figura 3.4 mostra a interface do programa. 

 

 

Figura 3. 4 - Interface gráfica do  

programa PPS Computer (PPSC). 
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3.1.6 Programa Computer Timer Interval Meter 

 

Também foi desenvolvido um segundo programa de computador na mesma   

plataforma que o anterior, Figura 3.5, chamado de Computer Time Interval Meter 

(CTIM), que mede o tempo transcorrido do computador e do contador a partir do start e 

do stop de um botão externo. 

 

 

Figura 3. 5 - Interface gráfica do programa  

Computer Time Interval Meter (CTIM). 

 

3.1.7 Dispositivo de PPS 

 

Utilizando microcontrolador ATMEGA 328P, fabricado pela ATMEL,          

embarcado na placa Arduíno, foi desenvolvido um dispositivo eletrônico, Figura 3.6, 

conhecido como Dispositivo de PPS (DPPS), que recebe o sinal, através da porta de 

comunicação Serial RS 232, enviado pelo PPSC. O dispositivo possui as dimensões 

7,5x2,5x11,5 cm  e um led vermelho indicativo de PPS. 
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Figura 3. 6 - Dispositivo que recebe do computador, 

de segundo a segundo, uma informação serial e converte 

para um sinal de PPS para ser medido (DPPS). 

 

3.1.8 Dispositivo de Intervalo de Tempo 

 

Utilizando microcontrolador ATMEGA 328P fabricado pela ATMEL            

embarcado na placa Arduíno, foi desenvolvido um segundo dispositivo eletrônico,    

Figura 3.7, conhecido com Dispositivo de Intervalo de Tempo (DIT), que possui um 

botão de acionamento. Esse dispositivo é conectado ao computador através da USB e ao 

contador de frequência através do cabo coaxial de 50 Ω, simultaneamente. O dispositivo 

possui as dimensões 7,5x2,5x11,5 cm com um botão. 

 

 

Figura 3. 7 - Dispositivo eletrônico que envia um 

sinal ao computador e o contador simultaneamente, 

após pressionado o botão de acionamento (DIT). 
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3.2 Métodos 

 

Para realizar a análise do comportamento do tempo do relógio de software do 

computador, foi utilizado o Método Diferença de PPS, o mesmo utilizado no padrão de 

césio CSAC e, para comparação e validação dos resultados obtidos por esse método, foi 

utilizado o Método Totalizador. Os métodos foram realizados de forma simultânea para 

que os resultados fossem comparados posteriormente.  

 

3.2.1 Dados para análise do padrão de tempo e frequência CSAC 

 

Uma fração dos dados brutos utilizados na avaliação foram fornecidos pelo autor    

Quaresma [53]. Esses dados foram obitidos através dos métodos diferença de PPS,    

utilizando o sistema AUTOMED e o DTDM.  

Os sinais de 10 MHz e 1 PPS do CSAC foram medidos de forma simultânea no 

AUTOMED em intervalo de 60 segundos (τ0 = 60 s) e no analisador de tempo TSC em 

intervalos de 1 segundo (τ0 = 1 s). 

Como o intervalo de medição do AUTOMED foi de 60 segundos e do analisador 

de tempo TSC foi de 1 segundo, em um dia de coleta obteve 1440 dados para o primeiro 

sistema e 86400 dados para o segundo sistema. Então, houve a necessidade de         

normalizar a quantidade de dados. Um programa em LabView selecionou os dados de 

60 em 60 segundos dos dados brutos do segundo sistema e gravou em um novo arquivo 

em formato txt com aproximadamente 1440 dados. Após normalizar a quantidade de 

dados, foram gerados gráficos de diferença de PPS, dados de fase, frquência relativa e 

estabilidade de frequência. Essa análise foi necessária para demonstrar que os valores 

obtidos pelo Método Diferença de PPS apresentam leituras aproximados àquelas obtidas 

pelo Método DTDM. 

 

3.2.2 Método diferença de PPS com AUTOMED 

 

O sinal de 1 PPS do padrão de césio de referência e o sinal de 1 PPS do padrão 

de césio CSAC foram conectados no multiplexador do sistema AUTOMED. O             

multiplexador presente no sistema possui um canal de entrada indicado pelo código     

(in A), onde conecta o sinal de 1 PPS do padrão de referência e 32 canais de entrada 

para outras fontes. Os 32 canais de entradas são indicadas pelos códigos B1 até B32, 
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que recebem os sinais de 1 PPS de vários padrões da DISHO. O canal utilizado para          

calibração do CSAC foi o de código B32. 

O equipamento também possui duas saídas, o canal de saída (out A) e o canal de 

saída (out B), sendo que o canal de saída (out A) está ligado diretamente ao canal de 

entrada (in A) onde o padrão de referência está ligado e, o canal (out B) é o canal de 

saída que recebe os sinais vindo das entradas quando ocorre o chaveamento.  

Os sinais de 1 PPS dos canais de saídas (out A) e (out B) do multiplexador vão   

para os canais de entrada A e B do contador universal para medição das diferenças de 

PPS. A Figura 3.8 mostra a ligação. 

A função do circuito multiplexador é fazer o chaveamento dos sinais presentes 

nos canais de entrada para o canal de saída B, ou seja, ao completar o intervalo de   

tempo de um minuto, o circuito interliga a saída B com uma das entradas B1 a B32. Isso 

faz com que o sinal do equipamento que está na entrada em questão, seja transferido à 

saída. Esse chaveamento se inicia no minuto inteiro, quer dizer, 00h00 min; 00h01 min; 

00h02 min; ... e, a cada segundo faz a varredura  nos canais. Com isso, em 32 segundos, 

todos os sinais dos canais de B1 ao B32 são enviados ao canal de saída B.  

O contador universal recebe os sinais do multiplexador e envia o resultado da  

diferença ao computador através da porta de comunicação RS232. Como o CSAC se 

encontra conectado no canal 32B do multiplexador, a taxa de amostragem é de 1      

minuto, pois o sinal do CSAC só vai ser chaveado quando alcançar os tempos 

00h00m,32s; 00h01m32s; 00h02m32s; ... . 

 

 

Figura 3. 8 - Ligação do sinal de PPS do padrão  

de referência e das demais fontes no multiplexador. 

 

Os canais A e B do contador são configurados para iniciar a contagem de tempo 

(start) e parar a contagem de tempo (stop) quando receberem os pulsos em ambos os 

canais. O contador foi configurado também para que a medida se inicie na transição da 

borda de subida (nível de trigger em 2,5 volts). Entende-se borda de subida quando o 



37 

 

nível lógico do sinal de 1 PPS passar de nível lógico 0 para nível lógico 1, conforme  

mostra Figura 3.9.  

 

 

Figura 3. 9 - Transição do sinal de PPS de nível lógico 0  

para 1. 

 

A cada minuto, os canais A e B do contador recebem o sinal de 1 PPS de forma 

simultânea. O contador universal que está com a sua base de tempo disciplinada por 

uma frequência de 10 MHz de um padrão de referência, consegue medir essa diferença 

que é um valor muito pequeno (∆t).  Com isso, temos a diferença de tempo entre o start 

e o stop do canal A e do canal B, conforme Figura 3.10. 

 

 

Figura 3. 10 - Diferença de tempo entre o pulso de PPS no canal A  

e o pulso de PPS no canal B do contador universal. 

 

A diferença de tempo em que o contador registra, entre o sinal de 1 PPS do    

padrão de referência e o 1 PPS do CSAC, é enviado para o computador através do cabo 

de     comunicação GPIB do contador. 
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O programa de aquisição de dados instalado no computador, desenvolvido em 

linguagem de programação Delphi que tem em seu algoritmo bibliotecas que são       

utilizadas tanto para comunicação via GPIB, quanto para coleta de dados e geração de 

arquivos (.txt), recebe os dados de diferença de tempo com taxa de amostragem de um 

minuto (τ0 = 60 s). Esses dados são salvos em um arquivo no formato txt que recebe o 

nome padronizado em MJD do dia da coleta. Nesse caso, os dados dessa avaliação   

foram coletados no dia 01/11/16 e o MJD referente a esse dia foi 57693, então o nome 

do arquivo foi 57693.txt. 

Como o período de medição foi de um dia e, como um dia tem 1440 minutos, o 

arquivo 57693.txt contém aproximadamente 1440 dados.  

 

3.2.3 Método de Diferença de Tempo com Duplo Misturador (DTDM) 

 

O sinal de frequência de 10 MHz do padrão de césio de referência foi aplicado 

ao canal A e o sinal de frequência de 10 MHz do padrão de césio CSAC foi aplicado ao 

canal B do analisador de intervalo de tempo e frequência - TSC5110A da               

Symmetricom, conforme mostra a Figura 3.11.  O TSC gera dados de diferença de fase 

em unidade de ciclos da frequência, em nosso caso frequência de 10 MHz, entre os dois 

relógios a uma taxa de amostragem de uma amostra por segundo (τ0 = 1 s) [55]. 

 

 

Figura 3. 11 - Ligação dos sinais de 10 MHz do padrão e  

do CSAC no analisador TSC. 

 

Para o registro dos dados coletados pelo TSC, utiliza-se o programa RSTSC.exe. 

Esses dados são salvos em um arquivo (.txt), recebem o nome padronizado em MJD do 

dia da coleta. Como os dados foram coletados no mesmo dia do outro método, dia 

01/11/16, possui o mesmo nome de arquivo, o 57693.txt.  

Esse método foi utilizado para avaliar a estabilidade de frequência do sinal de 10 

MHz, o desvio de fase e o desvio de frequência relativa.  
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Como o período de medição foi de um dia e, como um dia tem 86400 segundos, 

o arquivo 57693.txt contém aproximadamente 86400 dados.  

Após a coleta, os dados foram tratados matematicamente e analisados através de 

software comercial Stable32 e no editor de planilhas Excel de forma a obterem gráficos 

que pudessem justificar a possibilidade de se medir o desvio de fase, de frequência    

relativa e do Desvio de Allan (estabilidade), através da diferença de PPS.     

Os dados coletados possibilitaram fornecer resultados similares do desvio de   

fase, desvio de frequência e Desvio de Allan, quando comparamos ambos os métodos.  

Devido a isso, serão considerados apenas os dados de PPS gerado pelo         

computador para obtenção do desvio de fase, desvio de frequência e o Desvio de Allan. 

 

3.3 Análise do tempo do computador 

 

3.3.1 Testes de medição do dispositivo DIT 

 

No Método Totalizador, o dispositivo DIT foi utilizado. Por isso, foi necessário 

avaliar o tempo em que acontece o acionamento do botão (fechamento mecânico) em 

relação ao tempo em que o sinal de 5 volts, nível TTL, é fornecido ao conector BNC de 

saída do dispositivo. 

Ao canal A do osciloscópio foi conectado a saída BNC do dispositivo através de 

um cabo coaxial de 50 Ω e a ponteira do osciloscópio foi conectada ao canal B e ligado 

em um dos terminais do botão, conforme mostra a Figura 3.12. 

 

 

Figura 3. 12 - Conexão da saída do dispositivo DIT ao  

canal A do osciloscópio e do botão do DIT no canal B  

do osciloscópio. 
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O botão deve ser pressionado duas vezes com intervalo de tempo de            

aproximadamente 1 segundo. Isso deve ser realizado para simular o start e stop do    

sistema. A Figura 3.13  mostra o instante em que o botão é pressionado (partida) e o 

sinal de saída do sistema passa a ter o nível alto e, posteriormente, o botão é            

pressionado novamente (parada) fazendo com que o sinal de saída passe a ter nível   

baixo.  

 

 

Figura 3. 13 - Tempo de resposta entre o sinal de saída e o disparo  

do botão. O sinal (a) representa o sinal de saída do DIT e sinal (b)  

representa a partida e a parada. 

 

 Percebe-se que o instante em que o botão é pressionado (partida - b1), o sinal na 

saída BNC do dispositivo DIT vai a nível alto quase que instantaneamente (a1). Isso 

também ocorre quando o botão é pressionado novamente (parada - b2), o sinal na saída 

BNC do dispositivo DIT vai a nível baixo quase que instantaneamente (a2). Mas ao 

expandirmos as regiões de start e de stop, veremos que existe um retardo entre o tempo 

de acionamento do botão com o sinal de saída do conector BNC, conforme mostra as 

Figura 3.14 e 3.15.  
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Figura 3. 14 - Atraso de tempo (∆𝑡) em que a saída é acionada  

após o botão ser pressionado. O sinal (a) representa o sinal de  

saída do DIT e o sinal (b) representa a partida. 

 

 

Figura 3. 15 - Atraso de tempo (∆𝑡) em que a saída é desacionada  

após o botão ser novamente pressionado. O sinal (a) representa o  

sinal de saída do DIT e o sinal (b) representa a parada. 

 

Esse atraso na resposta do dispositivo DIT no acionamento do botão, tanto no 

partida como na parada, foi caracterizado a fim de conhecer a influência do dispositivo 

no processo de medição.  

 

3.4 Medição de desvio de tempo do computador pelo método Diferença de PPS 

  

Foi instalado dois programas no computador a ser calibrado, o PPSC e o CTIM. 

O PPSC foi utilizado no Método Diferença de PPS e o CTIM, pelo Método Totalizador. 

Após a instalação do programa, o dispositivo DPPS foi conectado a entrada USB 

do computador. Também foi conectado um cabo coaxial nesse dispositivo ao canal de 
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entrada 32B do multiplexador. A Figura 3.16  mostra a montagem do sistema          

AUTOMED. 

 

 

Figura 3. 16 - Ligação do computador a ser calibrado no  

dispositivo DPPS e sua saída, ao canal 32B do multiplexador. 

 

O programa PPSC envia à porta USB (serial) uma informação a cada segundo. 

Como o clock que o programa utiliza como referência é o clock da base de tempo do 

relógio de software do computador, essa informação é enviada a porta USB segundo a 

segundo. O dispositivo DPPS recebe essa informação serial e converte a um nível de 

tensão TTL de amplitude de aproximadamente 5 volts. Com isso, temos um pulso PPS 

que possui a referência da base de tempo do relógio de software do computador. Esse 

sinal de PPS é então enviado ao sistema AUTOMED. 

Foram realizadas medidas com a taxa de amostragem de 1 segundo em 5  dias 

consecutivos. Logo, foram criados 5 arquivos com aproximadamente 86400 dados cada 

arquivo, tendo os nomes de cada arquivo, 58212.txt, 58213.txt, 58214.txt, 58215.txt e 

58216.txt. 

 

3.5 Medição de desvio de tempo do computador pelo Método Totalizador  

 

O Método Totalizador é um método que compara os tempos transcorridos de 

dois dispositivos distintos que são acionados e desacionados de forma simultânea e, 

posteriormente, os valores dos tempos são comparados.  Um dos dispositivos utilizados 

é um padrão de referência e, o outro é um dispositivo a ser calibrado. No sistema de 

medida, utilizou-se o contador universal e o computador. 

O contador universal possui sua base de tempo de 10 MHz disciplinado pelo  

padrão de césio de referência. O programa CTIM instalado no computador a ser       
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calibrado foi utilizado como o cronômetro do computador. O dispositivo DIT foi      

conectado a  entrada de comunicação USB do computador.  

O início da medição consiste em, ao pressionar o botão do dispositivo DIT, é 

enviado um sinal através da porta de comunicação Serial RS 232 (USB) para o         

programa instalado no computador e, através do cabo coaxial 50 Ω, ao contador para 

que ambos iniciem a contagem de forma simultânea. Após o intervalo de tempo de um 

dia, ou seja, de 24 horas ou 86400 segundos, pressiona-se novamente o botão do DIT 

fazendo com que seja enviado novamente um sinal simultaneamente ao computador e 

ao contador para que ambos finalizem a contagem.  

Os tempos exibidos no indicador do programa instalado no computador e no 

display do contador são os tempos transcorridos. Com a diferença entre esses dois    

tempos transcorridos se calculam o desvio do computador em relação ao padrão de    

referência. Isso nos informa se o computador adianta ou atrasa em relação ao tempo de 

um padrão e, qual o seu desvio de tempo (∆t/T) (desvio do tempo).  

 

3.6 Medição do intervalo de tempo entre dois pulsos de PPS 

 

Par avaliar a duração entre dois pulsos de PPS foram realizados  dois testes com 

dados coletados em um intervalo de uma hora. O primeiro teste foi analisar o          

comportamento produzido pelos dados de 1 PPS do computador do LNMRI e de um   

notebook e o segundo teste, analisar o comportamento produzido pelos dados de PPS 

durante a    aquisição de dados com o computador em repouso e com o computador  

sendo manipulado. Como não havia mais a possibilidade de fazer os testes no         

computador do LNMRI, pois já havia retornado ao laboratório do IRD, nessa etapa   

utilizou apenas o notebook.  

 

3.6.1 Cálculo da obtenção da duração de um segundo do relógio de software 

 

O dispositivo DPPS fornece o sinal de 1 PPS para ser medido. Os dados          

coletados são resultado da diferença entre o PPS do padrão e o PPS do DUT (T130 - 

PC).        Baseado na Figura 3.17 é possível levantar a equação utilizada para a obtenção 

do     intervalo de tempo entre dois pulsos fornecido pelo dispositivo. 
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Figura 3. 17 - Dois sinais de PPS sendo comparados. O sinal do padrão e o sinal  

de um dispositivo sob teste - DUT. 

 

A equação utilizada para o cálculo desse intervalo de tempo entre dois pulsos 

consecutivos é: 

 

TD = (TP + b) - a 

 

(3.1) 

 

onde TD é o intervalo de tempo entre dois pulsos do DUT; o TP é o intervalo de tempo 

entre dois pulsos do padrão de referência. Nesse caso, o tempo de referência foi         

considerado 1 s; a é o primeiro dado de diferença de PPS coletado e b é o segundo dado 

de diferença de PPS coletado.  

Para exemplificar, vamos considerar a Tabela 3.1 com os dados de diferença de 

PPS. 

 

Tabela 3. 1 - Valores do intervalo de tempo obtido através dos 

dados de diferença de PPS. 

Medida 

 

Dados de diferença 

de PPS 

(s) 

Intervalo de tem-

po (TD) 

(s) 

a -0,0900741411  

b -0,0906573321 0,9994168090 

- -0,0901557566 1,0005015755 

- -0,0916974673 0,9984582893 

- -0,0921522614 0,9995452059 

- -0,0933124891 0,9988397723 

- -0,0937275144 0,9995849747 

- -0,0942271899 0,9995003245 

- -0,0947373762 0,9994898137 

- -0,0952257608 0,9995116154 

 

Tomando os valores dos dados de diferença de PPS a e b e, aplicando na     

Equação 3.1, obteremos o primeiro dado do intervalo de tempo do DUT. 
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 TD = (1+(-0,0906573321))-(-0,0900741411)   

 TD = (0,9093426679)+(0,0900741411)   

 TD = 0,9994168090 s    

 

Essa equação foi utilizada para obtenção dos tempos a partir dos dados coletados 

de diferença de PPS em um intervalo de uma hora do computador, ou seja, 60 dados. 

Para efeito de comparação, também foram coletados os dados de diferença de PPS de 

um notebook. Os dados de diferença de PPS foram coletados mantendo o computador e 

o notebook em repouso. 

Repetiu-se o mesmo procedimento de coleta dos dados do notebook só que    

sendo manipulado durante uma hora. Após a obtenção desses dados, foram plotados os 

gráficos para comparação. 

 

3.7 Rastreabilidade 

 

A rastreabilidade é fundamental para garantir resultados mais confiáveis.     

Através dela que existe a possibilidade de um resultado ser relacionado a uma referência 

através de uma cadeia metrológica e possui um papel importante em sistemas de        

controle e qualidade [32,57]. 

Na avaliação do tempo do relógio de software do computador, a rastreabilidade 

ocorreu de forma indicada na figura 3.18.  

 

 

Figura 3. 18 - Rastreabilidade do computador do Instituto de  

Radioproteção e Dosimetria (IRD) ao Bureau Internacional de  

Pesos e Medidas (BIPM) através do Observatório Nacional (ON) [53]. 
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A escala de tempo UTC (ONRJ) do Observatório Nacional compara ao UTC do 

BIPM. Esses dados são comparados de forma contínua em intervalos de tempo de 16 

em 16 minutos com GPS-CV e através dos resultados do UTCr (ONRJ) e do UTC 

(ONRJ) [53]. O padrão de césio utilizado na avaliação do tempo do relógio de software 

do computador faz parte da escala de tempo UTC(ONRJ), garantindo a rastreabilidade 

nas medições.    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Comparação dos resultados dos dados obtidos pelo Método Diferença de PPS 

e pelo método DTDM para o CSAC 

 

O conjunto de dados obtidos pelo método DTDM utilizando o analisador de 

tempo TSC é de 86400 dados por dia considerando a taxa de amostragem de 1s. Os  

dados obtidos pelo método diferença de PPS que utiliza o sistema AUTOMED é de 

1440 dados por dia considerando a taxa de amostragem de um minuto. Portanto, para 

que a comparação entre esses dois métodos sejam válidos e coerentes é necessário    

igualar a quantidade de dados obtidos por dia. Para que isso fosse possível, utilizou-se 

um      programa para ler o arquivo gerado pelo analisador de tempo TSC e extraiu-se 

desse arquivo dados coletados apenas nos instantes de minuto. Com isso,  foi gerado um 

novo arquivo no formato txt com 1440 dados de minuto. 

As Figuras 4.1 e 4.2 plotados no Stable 32 mostram a estabilidade da frequência 

para intervalos de tempo de 60 s, 120 s, 240 s, 600 s, 1200 s, 2400 s, 6000 s e 12000 s 

dos dados obtidos pelo Método Diferença de PPS e pelo Método DTDM. 

 

 

Figura 4. 1 - Estabilidade de frequência dos dados obtidos pelo Método  

Diferença de PPS para o CSAC utilizando o AUTOMED e com 1440 dados. 
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Figura 4. 2 - Estabilidade de frequência dos dados obtidos pelo Método  

DTDM para o CSAC utilizando TSC e com 1440 dados. 

 

Comparando a estabilidade de frequência nas Figuras 4.1 e 4.2 percebe-se que 

apresentam o mesmo comportamento ao longo do tempo. Isso demostra a consistência  

entre os valores obtidos pelos Métodos Diferença de PPS e DTDM. Os desvios de Allan 

(σAllan) com seus respectivos intervalos de tempo (τ0) são exibidos na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4. 1 - Desvio de Allan para os dois métodos de  

medição utilizando 1440 dados que representam os  

1440 minutos de 1 dia, plotado no Stable 32. 

𝝉𝟎 Diferença de PPS 

𝝈(𝐀𝐥𝐥𝐚𝐧) 

DTDM 

𝝈(𝐀𝐥𝐥𝐚𝐧) 

6,00 E+01 2,05 E-11 8,70 E-11 

1,20 E+02 1,39 E-11 4,42 E-11 

2,40 E+02 9,95 E-12 2,36 E-11 

6,00 E+02 5,73 E-12 1,03 E-11 

1,20 E+03 4,33 E-12 6,09 E-12 

2,40 E+03 4,31 E-12 3,85 E-12 

6,00 E+03 1,67 E-12 1,84 E-12 

1,20 E+04 1,36 E-12 1,40 E-12 

 

Os Desvios de Allan obtidos pelos dois métodos apresentam, com exceção de 

dois pontos, 𝜏0 = 2,40E+02 s e 𝜏0 = 6,00E+02 s, os valores com mesma ordem de   

grandeza. Isso mostra que é possível, por aproximação, calcular o desvio de frequência    

através dos dados de diferença de PPS precisando apenas de normalizar os dados.  
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Também foram plotados, no editor de planilhas Excel, os gráficos das Figuras 

4.3, 4.4 e 4.5, da diferença de PPS (PPS130-PPSCSAC), de dados de fase da 1ª diferença e 

dados de frequência da 2ª diferença, respectivamente. 

 

 

Figura 4. 3 - Diferença de PPS entre o padrão de referência T130 e CSAC com a taxa 

de amostragem de 1 minuto (𝜏0 = 60 𝑠). 

 

No gráfico da Figura 4.3, após a regressão dos dados de diferença de PPS,      

obtemos  o valor do coeficiente angular -4,57 E-11 s.s-1. Esse é o valor de interesse, pois 

representa o desvio do tempo do CSAC.  
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Figura 4. 4 - Desvios de fase obtidos através dos métodos DTDM e diferença de PPS 

com os dados de fase de 10 MHz e PPS, respectivamente. 

 

O Special Publication 1065 [39] recomenda a utilização de regressão polinomial, 

a qual foi utilizada nos dados dos gráficos das Figuras 4.3 e 4.4. Olhando os resultados 

dos gráficos percebe-se que foram consistentes quando comparamos os coeficiente   

angular do PPS e DTDM. Ambos apresentam o valor igual a 4,57 E-11 s. s-1 .  
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Figura 4. 5 - Desvio de frequência obtidos através dos métodos DTDM e diferença de 

PPS com os dados de fase de 10 MHz e PPS, respectivamente. 

 

No gráfico da Figura 4.5, os desvios de frequência pelos Métodos Diferença de 

PPS e DTDM foram, respectivamente, 4,61 E-11 Hz.Hz-1 e 4,62 E-11 Hz.Hz-1. Uma 

diferença de 1,00E-13 Hz.Hz-1 entre os desvios, ou seja, 0,22%. 

Quando comparado o desvio de tempo, Figura 4.3, e o desvio de frequência,   

Figura 4.5, temos os valores de -4,57 E-11 s.s-1 para tempo e 4,62 E-11 Hz.Hz-1 para   

frequência. Uma diferença, em módulo, de 1,09%. 

Baseado nessa analogia entre os resultados de desvio de frequência calculados a 

partir dos dados de PPS do AUTOMED e dos dados de fase do TSC, foi estimado o 

Desvio de Allan para a medição da base de tempo do relógio de software do            

computador. 
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4.2 Análise do tempo do relógio de software do computador 

 

4.2.1 Análise do tempo do computador pelo método diferença de PPS 

 

Em posse dos dados coletados pelo referido método, foi plotado o gráfico da   

Figura 4.6 referente à estabilidade da frequência. Para plotagem do gráfico, utilizou-se o 

Stable 32.  

 

Figura 4. 6 - Estabilidade de frequência dos dados obtidos pelo Método  

Diferença de PPS para o computador utilizando o AUTOMED e com  

7200 dados (5 dias). 

 

Os Desvios de Allan (σAllan) com seus respectivos intervalos de tempo (τ0) para 

os dados do relógio de software do computador são exibidos na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4. 2 - Desvio de Allan para o métodos de 

medição utilizando 7200 dados que representa os 

7200 minutos em 5 dias, plotado no Stable 32. 

 

τ(0) 

Diferença de PPS 

σ(Allan) 

6,00 E+01 1,20 E-05 

1,20 E+02 7,14 E-06 

2,40 E+02 2,82 E-06 

6,00 E+02 1,17 E-06 

1,20 E+03 7,01 E-07 

2,40 E+03 3,79 E-07 

6,00 E+03 1,80 E-07 

1,20 E+04 1,20 E-07 

2,40 E+04 7,17 E-08 

6,00 E+04 5,49 E-08 
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Optou-se em utilizar o valor obtido com o τ0 (6,00 E+04) como incerteza do tipo 

A  da série de medições por apresentar estabilidade de frequência no valor de 5,49 E-08. 

Esse valor é mais próximo de 1 dia.   

Também foram plotados, no editor de planilhas Excel, os gráficos das Figuras 

4.7, 4.8 e 4.9, da diferença de PPS (PPS130 - PPSpc), dados de fase da 1ª diferença e  

dados de frequência da 2ª diferença, respectivamente. 

 

 

Figura 4. 7 - Diferença de PPS entre o padrão de referência T130 e o PC com a taxa de 

amostragem de uma amostra por minuto (τ0 = 60 s). 

 

 

Figura 4. 8 - Desvios de fase obtidos através do Método Diferença de PPS com os  

dados de fase de PPS. 
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Figura 4. 9 - Desvios de frequência obtidos através do método diferença de PPS com os 

dados de fase de PPS. 

 

As Figuras  4.7 e 4.8 apresentam valores iguais de coeficiente angular para os 

dados de diferença de PPS, ou seja, o valor de desvio de 1,08 E-05 s.s-1. A Figura 4.9 

mostra o valor de -1,08 E-05 Hz.Hz-1 como coeficiente linear para os dados de         

frequência. 

Quando comparado o desvio do tempo, Figura 4.7, e o desvio de frequência,   

Figura 4.9, temos os valores de 1,08 E-05 s.s-1 para tempo e -1,08 E-05 Hz.Hz-1 para 

frequência. Não houve diferença percentual entre os dois valores. 

Foram analizados os valores de desvio obtido por dia de medição. Esses valores 

foram comparados com os valores de desvio obtidos pelo Método Totalizador. 

Os valores de desvio estão apresentados na Tabela 4.3. Foram coletados       

aproximadamente 432000 dados de medição em 5 dias. O que representa                

aproximadamente 86400 dados coletados por dia, ou seja, um dado por segundo. 

 

Tabela 4. 3 - Valores de desvio  

obtidos em 5 dias de medição  

utilizando o Método Diferença de PPS . 

 

 Desvio por dia 

Dia Diferença de PPS 

1 1,07764E-05 

2 1,09081E-05 

3 1,09722E-05 

4 1,10461E-05 

5 1,09809E-05 
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Os valores nada mais são do que os coeficientes angulares da regressão plotados 

em cada dia com os dados colhidos. Nesse caso, o valor de desvio por dia através desse 

método foi obtido pelo coeficiente angular da regressão polinomial, tendo o seu valor de 

10,82E-06 s.s-1. 

  

4.2.2 Análise do tempo do computador pelo Método Totalizador 

 

Os valores da Tabela 4.4 são relativos aos dados de desvio obtidos, de forma  

simultânea, dos tempos transcorridos indicados no display do contador e do mostrador 

do programa no computador. 

 

Tabela 4. 4 - Valores de desvio obtidos em 5  

dias de medição utilizando o Método Totalizador. 

 Desvio por dia 

Dia Totalizador 

1 1,07305E-05 

2 1,08773E-05 

3 1,09467E-05 

4 1,10456E-05 

5 1,09589E-05 
 

 

O valor do desvio médio cálculado por dia a partir da Tabela 4.4 foi de 

10,91 E-06 s.s-1.  

 

4.3 Comparando os métodos 

 

Calculando a diferença percentual entre os valores de desvio utilizando o       

Método Totalizador com os valores de desvio utilizando o Método Diferença de PPS, 

obtemos os valores da Tabela 4.5. 

 

Tabela 4. 5 - Diferença percentual entre os desvios  

obtidos no mesmo dia utilizando os Método Diferença  

de PPS e Totalizador. 

Dia Diferença de desvio (%) 

(Totalizador x Diferença de PPS) 

1 0,43% 

2 0,28% 

3 0,23% 

4 0,00% 

5 0,20% 
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Tomando os valores de desvio obtidos pelo Método Diferença de PPS e          

sobrepondo os dados coletados em intervalos de tempo de 1, 2, 3, ... até 24 horas nos 5 

dias, conforme Figura 4.10, foi plotado o gráfico da figura 4.11 tendo como valor médio 

de referência, o valor do desvio do totalizador. 

 

 

Figura 4. 10 - Desvios obtidos a partir  

da sobreposição dos dados em relação ao  

intervalo de tempo considerado. 

 

 

Figura 4. 11 - Estabilidade nos valores de desvios obtidos pelo Método Diferença de 

PPS em relação à média dos desvios do Método Totalizador. 

 

Através da Figura 4.11, é possível determinar o instante em que o desvio do 

tempo passou apresentar comportamento estável quando comparado com a média do 

desvio de Totalizador. Observa-se que a faixa máxima em que todos os pontos passam a 

ficar dentro é de 1,35%. A determinação desse valor percentual da faixa foi para       

estabelecer o instante em que o desvio do tempo do relógio de software passa a ter o 

valor mais confiável, que é a partir das 10 horas. 

O critério utilizado para estabelecer a faixa de valor foi considerar os últimos 

pontos de desvio e selecionar o ponto mais distante da média. O limite da faixa deve ser 

o instante imediatamente superior ao ponto mais distante.   
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A variação inicial nas primeiras horas da medição está relacionada com a     

quantidade de dados utilizados nos cálculos de desvio do tempo. Em uma hora, 1440 

dados são utilizados, em duas horas, 2880, em três horas 4320 e, assim, sucessivamente. 

Como o coeficiente angular da reta de regressão é o melhor estimador para      

determinar o desvio do tempo, à medida que aumenta o número de dados no cálculo do 

coeficiente, mais próximo o valor do desvio se aproxima do valor verdadeiro           

convencional. 

A Tabela 4.6 mostra o valor final de desvio do tempo do relógio de software do 

computador com sua incerteza associada utilizando os dois métodos. 

 

Tabela 4. 6 - Desvio do tempo do relógio de software do 

computador com sua incerteza associada. 

 

Método 

 

Desvio do 

tempo 

(s.s-1) 

Fator 

De 

Abrangência 

(k) 

Incerteza 

Expandida 

 

(u) 

Totalizador 10,91 E-06         2,0 0,11E-06 

Diferença  

de PPS 

 

10,82 E-06 

         

2,0 

 

0,11E-06 

 

O desvio do tempo do relógio utilizando os métodos totalizador e diferença de 

PPS são (10,91±0,11) E-06 e (10,82±0,11) E-06, respectivamente. A diferença         

percentual do desvio entre os métodos foi de 0,82%. 

A partir da Tabela 4.7 foi possível determinar o desvio do tempo do relógio de 

software do computador, utilizado pelo LNMRI. Multiplicando o valor do desvio por 

86400 segundos referente a um dia, pelo método diferença de PPS, o computador      

adianta,  em média (0,94±0,01) s por dia. 

 

4.4 Análise da duração de um segundo do relógio de software 

 

Em posse dos dados coletados e, após a obtenção dos tempos de duração entre 

dois pulsos de PPS fornecidos pelo computador e pelo notebook, foram plotados os   

gráficos nas Figuras 5.12 e 5.13 relativo ao intervalo de tempo. O gráfico da Figura 5.14 

é relativo à fase.  
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Figura 4. 12 - Intervalo de tempo, em segundos, entre dois pulsos de PPS fornecidos 

pelo PC e Notebook. 

 

A Figura 4.12 mostra que o comportamento dos intervalos de tempo entre dois 

pulsos do computador e do notebook se mostraram parecidos de tal forma que é        

razoável supor que esse comportamento é peculiar aos computadores.  

Podemos também deduzir que essa variação nos tempos é devido à instabilidade 

produzida pelo chip na geração da interrupção ou no próprio processamento do        

computador. 

 

 

Figura 4. 13 - Comparação entre os intervalos de tempo do notebook em repouso e 

sendo manipulado. 
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Figura 4. 14 - Dados de fase do notebook em repouso e dados de fase do notebook   

sendo manipulado. 

 

Ao comparar os dados de intervalo de tempo do notebook, Figuras 4.13 e 4.14, 

observa-se que saltos em determinados momentos de forma significativa. Esses saltos 

ocorreram devido à manipulação do notebook durante a aquisição dos dados. Isso      

acarretou uma diferença no desvio no tempo durante o período considerado. 

No instante 300 s (5 min), o Power  Point estava sendo aberto e iniciado a     

aplicação com vários slides; em 2000 s (33 min), um arquivo com várias figuras no 

Word estava sendo salvo. Nesse momento apareceu a informação “Não está              

respondendo”; em 2550 s (43 min), um programa de música estava sendo aberto e    

executado; 3200 s (53 min), um arquivo de txt estava sendo salvo e no instante 3500 s 

(58 min), todos os   programas que estavam abertos estavam sendo fechados. 

A Tabela 4.7 mostra o valor de desvio do tempo do relógio de software do   

computador em repouso e sendo manipulado com suas incertezas associadas.  

 

Tabela 4. 7 - Desvio do tempo do relógio de software do 

notebook com sua incerteza associada. 

Notebook 

 

Desvio do 

tempo 

(s.s-1) 

Fator 

De 

Abrangência 

(k) 

Incerteza 

Expandida 

 

(u) 

Repouso -6,24 E-06         2,0 1,98 E-06 

 

Manipulado 

 

-15,18 E-06 

         

2,0 

 

93,80 E-06 
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Multiplicando os valores de desvio do tempo por 86400 temos que o notebook, 

em repouso, apresentou um atraso de (0,54±0,17) s por dia e, sendo manipulado,     

apresentou um atraso de (1,31±8,10) s por dia. Um aumento substancial de,            

aproximadamente, 59 %.  

 

4.5 Fontes de incerteza associadas aos métodos 

 

De acordo com o GUM, a incerteza de medição se classifica em incerteza do   

tipo A e incerteza do tipo B. A primeira está relacionada ao método da análise estatística 

de uma série de observações e, a segunda está relacionada a qualquer outro método [56]. 

Para este trabalho, as estimativas de incerteza se basearam nas incertezas       

fornecidas pela ABNT.  

 

4.5.1 Incertezas associada ao método diferença de PPS 

 

Foram coletados aproximadamente 432000 dados de medição em 5 dias. O que 

representa 86400 dados coletados por dia, ou seja, um dado por segundo. A Tabela 4.8 

informa os componentes de incerteza utilizados nesse método. 

 

Tabela 4. 8 - Incertezas do tempo do relógio de software do 

computador obtido pelo Método Diferença de PPS. 
Fonte de  

Incerteza 

Magnitude 

 

(s.s-1) 

Método de  

avaliação 

Distribuição Relativa  

 

(%) 

Incerteza do 

Allan 𝝉(𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎)𝒔 

5,49 E-08 Tipo A Normal  

(K = 1) 

0,500 

Incerteza  

Expandida 

 (k = 2,0) 

   1,000 

 

 

4.5.1.1 Incerteza associada ao Desvio de Allan. 𝒖(𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂(𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒏)(%))  

 

A fim de ser conservador na expressão da incerteza final, foi considerada apenas 

a incerteza relativa ao Desvio de Allan para o intervalo de tempo τ0(6,00E+04)        

segundos como a incerteza tipo A das séries de medições conforme a Tabela 4.9. O  

valor do desvio (𝜎) é 5,49E-08 s.s-1 que é o valor mais próximo de um dia. Para a     

incerteza relativa, foi aplicada a Equação 4.1. 
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u(Relativa(Desvio de Allan) (%)) = (

u(Allan)/k

dt/t(5 dia)

) *100 
 

(4.1) 

 

onde 𝑢(𝐴𝑙𝑙𝑎𝑛) é o Desvio de Allan, 𝑘 é o fator de abrangência considerando distribuição 

normal e 𝑑𝑡/𝑡(5 𝑑𝑖𝑎) é o desvio do tempo referente a 5 dia.  

Incertezas referentes ao retardo do cabo, a incerteza do sistema de medição   

AUTOMED e a incerteza associada ao padrão de referência foram observadas, mas, por 

apresentarem resultados relativamente desprezíveis, ou seja, valores muito menores em 

relação à ordem de grandeza do tempo do relógio de software do computador, foram 

negligenciados.   

 

4.5.1.2 Incerteza expandida. U(exp) (%) 

 

Podemos definir a incerteza expandida da medição, Equação 4.2, que              

representamos por Uexp, como sendo o produto da incerteza combinada com o fator de 

abrangência k = 2, isto é: 

 

𝑈𝑒𝑥𝑝(%) =  𝑢(𝑐𝑜𝑚𝑏)(%) . 𝑘 

 

(4.2) 

 

logo, a incerteza de medição é de 1% do desvio do tempo, isto é:  

 

 𝑈𝑒𝑥𝑝 =  0,11 E − 06 𝑠. 𝑠−1  
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4.5.2 Incertezas associada ao Método Totalizador 

 

Foram realizadas 5 medições, uma medida por dia. A Tabela 4.10 informa as 

componentes de incerteza utilizadas nesse método. 

 

Tabela 4. 9 - Incertezas do tempo do relógio de  

software do computador obtido pelo Método Totalizador. 
Fonte de 

Incerteza 

Magnitude 

 

(s.s-1) 

Método de 

avaliação 

Distribuição Relativa 

 

(%) 

Incerteza da 

Série de 

Medições 

5,26 E-08 Tipo A Normal 

(K = 1) 

0,48 

Resolução 

do computador 

6,13 E-04 Tipo B Retangular 0,06 

Incerteza 

Combinada 

   0,49 

Incerteza 

Expandida 

(k = 2,0) 

   0,97 

 

 

4.5.2.1 Incerteza da série de medições u 
(

∆t

T
)
(%)  

 

A incerteza associada à série de medições no Método Totalizador foi obtida a 

partir do desvio padrão experimental da média. Então, a Equação 4.3 é utilizada para 

avaliação da incerteza.  

 
sx̅ = 

(s)

√n
 

(

(4.3) 

 

onde (s) é o desvio padrão das 5 medidas obtidas, e 𝑛 número de dados coletados,    

considerando uma distribuição normal (k = 1). 

Com base na Equação 4.3, a incerteza tipo A calculada foi de 5,26E-08 s.s-1. 

Para a incerteza relativa percentual foi utilizada a Equação 4.4. 

 

 
u

(
Δt
Τ

)
(%) = (

sx̅

dt/t(5 dia)

)  *100 
(

(4.4) 

 

onde sx̅ é o desvio padrão experimental da média e dt/t(5 dia) é o desvio do tempo        

referente a um dia. 
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4.5.2.2 Resolução do mostrador do programa no computador - u(Relativa(PC) (%))  

 

A incerteza do mostrador no computador está relacionada com a sua resolução. 

A resolução é de 1 ms. Consideranda distribuição retangular, temos a incerteza padrão 

5,77 E-04 s. Para a incerteza relativa temos 6,13 E-04 s.s-1 . 

Para a incerteza percentual, temos a Equação 4.5.   

 

 
u(Relativa(PC))(%)= (

u(Padrão)

(dt/t(5 dia)*86400)
)  *100 

(

(4.5) 

 

onde u(Padrão) é a incerteza padrão e o produto (dt/t(5 dia)*86400) é a incerteza absoluta 

considerando um dia. 

 

4.5.2.3 Incerteza combinada - u(comb)  

 

A estimativa da incerteza combinada, utilizada no Método Totalizador, é        

descrita pela Equação 4.6.  

 

 
u(comb)(%)=√(u

(
Δt
Τ

)
(%))

2
+(u(Relativa(PC))(%))

2
 

 

(4.6) 

 

4.5.2.4 Incerteza expandida - 𝑼(𝒆𝒙𝒑)  

 

Podemos definir a incerteza expandida da medição, Equação 4.2, que              

representamos por Uexp, como sendo o produto da incerteza combinada com o fator de       

abrangência k = 2. logo, a incerteza de medição é de 0,97% do desvio do tempo, isto é: 

 

 Uexp= 0,11E-06 s.s-1   

 

Incertezas referentes ao dispositivo DIT, ao contador universal e a incerteza    

associada ao padrão de referência também foram observadas, mas, por apresentarem 

resultados relativamente desprezíveis, ou seja, valores muito menores em relação à   

ordem de grandeza do computador, também foram negligenciados.   
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O fator de abrangência padronizado k =2 deve ser utilizado caso a distribuição 

normal (Gaussiana) possa ser atribuida. A incerteza expandida atribuida corresponde a 

uma probabilidade de abrangência de 95,45%. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi avaliado o comportamento do tempo do relógio de software do computador 

utilizado no laboratório de metrologia das radiações ionizantes, possibilitando          

determinar a melhor incerteza da grandeza Tempo. Com isso, o cálculo da incerteza 

combinada, utilizada para determinar a incerteza expandida dos resultados obtidos nas 

calibrações de câmaras de ionizações podem ser melhor estimadas. Apresentou também 

o dispositivo microcontrolado utilizado na aquisição de dados pelo Método Diferença 

de PPS que possibilitou fornecer a incerteza igual à incerteza obtida pelo Método      

Totalizador. 

Os dispositivos desenvolvidos utilizados nos dois métodos para a determinação 

da incerteza do tempo do relógio de ‘software’ do computador apresentaram             

desempenho iguais. Foi possível constatar através da comparação dos resultados       

fornecidos pelos dois métodos.  

A análise do padrão de tempo e frequência CSAC foi necessária apenas para 

demonstrar que dados coletados utilizando o Método Diferença de PPS apresenta     

resultados aproximados quando comparados com os resultados obtidos pelo Método 

DTDM, mostrando, assim, que é possível avaliar o desvio de frequência, através dos 

dados obtidos pela diferença de PPS. Foi possível constatar a aproximação dos         

resultados obtidos quando comparados os dados coletados pelo método diferença de 

PPS e pelo método DTDM. Outro ponto a destacar é a aproximação entre o desvio de 

frequência ∆f/f e o desvio do tempo ∆t/t. Ambos apresentaram resultados consistentes, 

tendo uma diferença de 1,09%.  

Com relação à análise de tempo do relógio de software do computador, foi     

possível observar que a diferença entre o desvio do tempo pelo Método Diferença de 

PPS, comparado ao Método Totalizador, apresentou um valor de 0,82%, demonstrando 

que o dispositivo apresentou um bom desempenho. Foi possível também comprovar  a 

igualdade entre o desvio de frequência ∆f/f e o desvio do tempo ∆t/t.  

Outra análise observada foi que os valores dos desvios do tempo considerando 

um dia de medição (24 h) se tornou constante a partir de 10 horas de medição. Isso   

indica que para esse computador, o melhor momento de análise do desvio do tempo é a 

partir dessa hora.  

 Comparando-se o comportamento do tempo do relógio do computador em      

repouso e, posteriormente sendo manipulado, durante aquisição de dados em um      
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intervalo de 1 hora, foi observado um aumento considerado de 59% no valor do desvio 

quando se manipula o computador durante a aquisição de dados.  

A rastreabilidade de medição foi assegurada, uma vez que as comparações se  

deram em relação ao padrão de referência de césio do ON/LPTF.  

Portanto, esse trabalho de pesquisa mostrou que existe a possibilidade de se    

utilizar a grandeza Tempo, fornecida pelo computador, como uma referência de        

medição caso necessite de uma referência não muito precisa. Mas, para isso, no       

momento da aquisição dos dados, ou na automatização, o computador não pode ser   

manipulado e nem executar outros programas.  

E, através dos resultados obtidos, os dois métodos Totalizador e o diferença de 

PPS, podem ser utilizados para avaliar do tempo do relógio de software de               

computadores, permitindo assim, avaliação da incerteza da grandeza Tempo. 

Esse trabalho forneceu, ao laboratório de metrologia das radiações ionizantes, 

instrumentos necessários para obtenção da grandeza Tempo dos computadores         

utilizados em calibrações de câmara de ionização, com incerteza associada. Forneceu 

também a possibilidade ao laboratório de desenvolver a automação, como por exemplo, 

a abertura e fechamento dos colimadores em tempos pré-determinados, utilizando o 

tempo do computador com sua incerteza previamente estabelecida.  

 

5.1 Perspectiva de trabalho futuro 

 

Uma vez avaliada e determinada o tempo do relógio de software do computador 

obtendo, assim, sua incerteza associada, faz-se necessário avalia e determinar o tempo 

do relógio de software para que se realize uma comparação entre os dois relógios. Mas 

para isso, precisará ser desenvolvido outro dispositivo para aquisição do sinal de 32.768 

KHz fornecido pelo cristal de quartzo. Após a realização dessa etapa, e com os estudos 

mais avançados, facilitará o desenvolvimento de placas de circuito que serão conectados 

diretamente nos ‘slots’ da placa mãe para fornecer ao usuário sinais de tempo mais   

estáveis e mais precisos, se possível, com auto regulagem via software.  
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