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Sumário: O principal propósito deste artigo é apresentar a 
estrutura básica do Laboratório Primário de Tempo e 
Freqüência (LPTF) brasileiro, os métodos de medição 
utilizados nos seus processos de calibração e a determinação 
da melhor capacidade de medição (CMC – Calibration and 

Measurement Capabilities), considerando a cadeia de 
rastreabilidade aos padrões internacionais.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Divisão Serviço da Hora (DSHO) do Observatório 
Nacional (ON) é o LPTF por designação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro) e tem sob sua responsabilidade gerar, 
manter e disseminar a Hora Legal Brasileira definida em lei 
(Lei 2.784 de 18 de junho de 1913 e regulamentada pelo 
Decreto 10.546 de 5 de novembro de 1913, Decreto 4264 de 
10 de junho de 2002 e Lei 11662 de 24 de abril de 2008). O 
(ON) é a mais antiga instituição de pesquisa do País, tendo 
sido criada pelo imperador D. Pedro I em 1827 e, 
atualmente, é parte integrante do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT). 

  
2.  OBJETIVO 

Apresentação da grandeza tempo e da definição do 
padrão de segundo, da rastreabilidade de tempo e freqüência 
(TF) ao padrão internacional de tempo, da estrutura básica 
do LPTF e dos métodos de medição utilizados e da 
determinação da CMC [1]. 

2.1. Grandeza Tempo e a Definição de Segundo 

A primeira  definição da unidade de base da grandeza 
Tempo vigorou até o ano de 1956 e, tendo em vista que o 
dia com 24 horas tem 86400 segundos, era definida como: 
� 1/86400 do Dia Solar Médio (UT0); o chamado Segundo 
Solar � Nome = segundo �Símbolo = s. 
Em 1967, a 13a Conferência Geral de Pesos e Medidas 
(CGPM) estabeleceu a atual definição do segundo: 
“O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da 
radiação correspondente à transição entre os dois níveis 
hiperfinos do estado fundamental do átomo do césio 133”. 

 

2.2. Tempo Universal Coordenado(UTC). 

No desempenho da sua missão institucional de assegurar 
uniformidade internacional das medições e rastreabilidade 
ao Sistema Internacional de Unidades (SI), o Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM) gera a escala de 
tempo conhecida como Tempo Atômico Internacional (TAI) 
que é obtida por meio de um algoritmo que trata dados de 
relógios atômicos (≈350) e 13 padrões primários localizados 
em aproximadamente 68 Institutos Nacionais de Metrologia 
(NMI = National Metrology Institute), em diferentes 
posições do planeta. 

Para efeito do cálculo do TAI, a maioria dos relógios 
utilizados é do tipo padrão de feixe de césio, havendo 
também alguns padrões do tipo maser de hidrogênio. Cada 
relógio recebe um fator de ponderação, sendo atribuído um 
valor maior no cálculo para aqueles de melhor desempenho. 
Tendo em vista que o TAI é uma escala de tempo atômico, 
ela não é influenciada pelas as irregularidades da rotação da 
Terra. Porém, a referência metrológica mundial de tempo e 
frequência gerada pelo BIPM é o Tempo Universal 
Coordenado (UTC) que traz em si o comportamento de 
rotação da Terra. 

O Tempo Universal Coordenado (UTC) acompanha o  
Tempo Atômico Internacional (TAI), diferindo deste por um 
número inteiro de segundos denominados ‘segundos 
intercalados’ (leap seconds). A escala UTC é ajustada pela 
inserção ou retirada de leap seconds (segundos intercalados 
positivos ou negativos) assegurando, aproximadamente, uma 
concordância com o Tempo Universal (UT1) determinado 
pela rotação da Terra. Isto significa que em média, durante o 
ano, a passagem do Sol sobre o meridiano de Greenwich às 
12 h UTC não apresenta diferença que seja superior a 0,9 s 
em relação ao UTC; ou seja:  

 
|UT1 – UTC| < 0,9 s         (1) 

Tem-se a seguinte correlação: 
UTC = TAI – ‘leap seconds’      (2) 

Assim, o tempo UTC se mantém numericamente 
próximo ao tempo UT1 determinado pela rotação da Terra. 

2.3. Rastreabilidade de Tempo e Frequência. 

A referência metrológica de Tempo e Freqüência para 
um país é um sinal rastreado ao Tempo Universal 
Coordenado (UTC) real, mantido pelo NMI. Na gestão do 



sistema de tempo e freqüência, utiliza-se UTC(k) para 
referir-se ao tempo universal coordenado de um laboratório 
k. 

Quando usando um serviço de disseminação de UTC 
de um NMI, ou seja, de um UTC(k), os metrologistas fazem 
uso de uma cadeia de rastreabilidade típica, conforme 
ilustrado na figura 1. 

 
Fig. 1.  Representação de uma cadeia típica de rastreabilidade 

de TF. 

Na figura 1, o elo `A` conecta o BIPM ao NMI, 
representando um processo de medição (comparação ao 
padrão internacional), cuja incerteza é relatada na Circular-
T, mensalmente emitida pelo BIPM. O elo `B` representa o 
enlace controlado pelo NMI, cuja incerteza das medições 
realizadas é determinada pelo próprio NMI. 

2.4.  Estrutura Básica do LPTF. 

Apresentação da estrutura básica do LPTF e dos métodos 
utilizados nas medições de tempo e frequência. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.  Estrutura Básica do LPTF. 

2.4.1 Rastreabilidade Internacional de Tempo e 

Frequência. 

A “metade superior” da figura anterior ilustra a 
estrutura que assegura a rastreabilidade 
internacional ao BIPM e é composta pelos 
seguintes equipamentos: 
• Receptor multicanal GPS modelo TTS-2. 

• Micro-Phase Stepper  modelo Track Systems  
6490. 

• Relógio digital modelo Track Systems 6460. 
• Contador universal modelo STANFORD 

SR620. 
• Multiplexer + PC. 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

HP5071A (T102). 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

HP5071A (T103). 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

Agilent5071A (T123). 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

Datum 4065C/076 (T125). 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

Agilent5071A (T129). 
• Padrão de frequência de feixe de césio modelo 

Agilent5071A (T130). 

2.4.2 Sistemas de Calibração. 

A “metade inferior” da figura anterior ilustra a 
estrutura dos sistemas de calibração e é composta 
pelos seguintes equipamentos: 
• Sistema de Medição de TF AUTOMED2 

(Time Interval Counter Method). 
• Analisador de TF (Dual Mixer Time Difference 

Method). 
• Contadores e sintetizadores. 
• Equipamento CRONOMED para calibrar 

cronômetros e temporizadores. 
• Equipamento TACOMEDE para calibrar 

tacômetros ópticos. 
• Comparador de fase + registrador. 

 

2.4.3 Métodos de Medição de TF. 

Os métodos de medição de TF utilizados 
rotineiramente são: 

 
 

 

 

 

 

             (a)                                             (b) 

       Fig. 3.  Método de  (a)  Contador de Intervalo de Tempo e  de  (b) 
Diferença de Tempo com Duplo Misturador (Dual Mixer Time 

Difference = DMTD). 
 

2.5. Melhor Capacidade de Medição (CMC). 

O termo CMC (Calibration and Measurement 

Capability) conforme usado no CIPM MRA [2] 
(Comitê Internacional de Pesos e Medidas - Acordo de 
Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition 

Arrangement) é definido da seguinte forma: 

 

 

 



É a melhor capacidade de medição que está 
normalmente disponível aos usuários sob condições 
normais; ou seja, consta de uma lista de serviços do 
NMI e disponível a qualquer instante (isto não inclui 
capacidade de medição do NMI referente a instrumental 
e procedimentos especiais). A CMC deve atender os 
seguintes pontos: 

a. ser parte de um procedimento documentado e 
com incertezas estabelecidas sob controle do 
Sistema da Qualidade do NMI; 

b. ser estabelecida em bases regulares; 
c. estar disponível a todos os usuários. 

O MRA é um acordo histórico internacional 
estabelecido em 1999 para estabelecer regras destinadas 
a uma ampla aceitação dos padrões nacionais de 
medição e certificados emitidos pelos respectivos NMI. 

O principal produto do MRA é a base de dados 
KCDB (Key Comparison Data Base) mantida pelo 
BIPM e que é usada como referência-chave (key) para 
intercomparações laboratoriais e cujo acesso está 
disponível na internet (http://www.bipm.org/en/db). 

Para um laboratório obter o reconhecimento 
internacional, é preciso que ele tenha o Sistema da 
Qualidade implementado e seguir a NBR ISO/IEC 
17025 [3] e se submeta periodicamente à auditoria 
internacional por “seus pares”(peer-review). 

Para determinação da CMC é necessário se 
determinar as diversas fontes de incerteza e suas 
contribuições nas medições de TF. Esta determinação 
aqui apresentada para o LPTF segue os preceitos 
internacionalmente consensados pelo Guia para a 
Expressão da Incerteza de Medição [4] e as ferramentas 
do Guia da European co-operation for Accreditation [5] 
que aplica os conceitos do GUM para as atividades de 
calibração. 

2.6. Medição de Tempo 

Descrição das diversas fontes de incerteza e suas 
contribuições nas medições de Tempo. 

Na determinação da CMC de Tempo, os seguintes 
elementos influenciam neste cálculo: 

• Incertezas associadas à rastreabilidade 
internacional na medição de tempo. 

• Incertezas associadas aos sistemas de medição 
de intervalo de tempo.  

• Incertezas associadas à determinação dos 
retardos dos cabos de interconexão dos sinais 
1PPS. 

2.6.1 Incertezas Associadas à Rastreabilidade 
Internacional na Medição de Tempo. 

As incertezas associadas à rastreabilidade 
internacional dependem diretamente do enlace de 
tempo via receptor GPS e do sinal 1PPS 
UTC(ONRJ). 

O sinal UTC(ONRJ) é o sinal obtido da Escala 
de Tempo Atômico Brasileira (ETAB) [6]. A 
ETAB é gerada por um algoritmo que processa os 
dados obtidos do monitoramento dos sinais 1PPS 
de seis padrões atômicos de frequência de feixe de 

césio e controla um micro-phase stepper que 
alimenta um relógio digital e o receptor GPS TTS-2 
assegurando que o sinal UTC(ONRJ) permaneça 
<50 ns do UTC [7]. 

Os dados do monitoramento do sinal 
UTC(ONRJ) e demais sinais 1PPS dos relógios 
atômicos que participam da ETAB são enviados 
pela DSHO mensalmente ao BIPM que então gera 
a Circular-T. A Circular-T contem os valores de 
[UTC-UTC(k)] onde  UTC(k) é o sinal 1 PPS do 
laboratório (k) que contribui para a formação do 
TAI. A DSHO tem seu laboratório identificado pela 
sigla ONRJ. A Circular-T também fornece as 
incertezas Tipo A e Tipo B do enlace de tempo. 

A tabela 1 seguinte lista os valores de incerteza 
Tipo A e Tipo B do enlace de tempo ONRJ 
relatados pelas Circulares_T do BIPM para o 
período de janeiro de 2006 a abril de 2007. 

 
Tabela.1.  Incertezas Enlace de Tempo ONRJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 Incertezas Associadas aos Sistemas de 
Medição de Intervalo de Tempo. 

A DSHO utiliza dois sistemas desenvolvidos 
por sua equipe para medição de intervalo de tempo: 
• Sistema de Medição ETAB (Método do 

Contador de Intervalo de Tempo = Time 

Interval Counter Method). 
• Sistema de Medição de TF AUTOMED2 

(Método do Contador de Intervalo de Tempo = 
Time Interval Counter Method). 

2.6.2.1. Sistema de Medição ETAB. 

O sistema de medição ETAB é utilizado para 
medir o retardo que os cabos de interconexão 
apresentam para o sinal 1PPS. 

Este sistema consiste basicamente deu um 
multiplexador e de um contador controlados por 
um computador. 

A estrutura para obtenção da incerteza de 
medição deste sistema está ilustrada na figura 
seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 

                 Fig. 4.  Avaliação da Incerteza de Medição do 
                      Sistema de Medição de Retardo de Cabos. 

 

 



O sistema de medição ETAB apresentou em 
2007 uma incerteza expandida de 11,3 ps com fator 
de abrangência k=2,1 (com probabilidade de 
abrangência 95,45% para o intervalo de confiança). 

2.6.2.2. Sistema de Medição de TF 

AUTOMED2 – Incerteza de Medição 

de Tempo. 

Este equipamento destina-se à medição de 
sinais de 1PPS. É composto de uma unidade 
multiplexadora de sinais, de um contador de 
intervalo de tempo e de um computador de 
controle. O princípio de operação é o seguinte: 

- a unidade multiplexadora tem vários canais de 
entrada para recebimento de diversos sinais de 
1PPS e os quais podem ser selecionados para serem 
dirigidos ao canal A e ao canal B do contador de 
intervalo de tempo. A seleção e controle são 
executados pelo computador que registra as 
diferenças de tempo entre os sinais de 1PPS 
medidas pelo contador. 

Para caracterizar a incerteza de medição deste 
equipamento, foi utilizada a configuração ilustrada 
pela figura seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Fig. 5.  Avaliação da Incerteza de Medição do 
              Sistema de Medição de TF AUTOMED2. 

 
Foram realizadas medições de minuto em 

minuto durante sete dias (de MJD54266 a 
MJD54272), obtendo-se o seguinte resultado: 

 
• Medição de Tempo � incerteza expandida 

= 194 ps com fator de abrangência k=2,0 
(com probabilidade de abrangência 95,45% 
para o intervalo de confiança). 

2.6.3 Incertezas Associadas aos Retardos dos 

Cabos. 

Considerando que o sistema de medição ETAB 
é utilizado para medir o retardo dos cabos e que a 
incerteza expandida deste sistema já foi avaliada no 
item 2.6.2.1, se faz necessário avaliar as incertezas 
associadas aos retardos dos cabos para depois 
calcular a incerteza total combinada. 

2.6.3.1. Incerteza dos Retardos dos Cabos. 

Os cabos utilizados para distribuir os sinais 
1PPS e interconectar os equipamentos tem 
comprimentos padronizados e seus retardos 
medidos. 

O retardo que cada cabo apresenta para o sinal 
1PPS é caracterizado por meio do sistema de 

medição e configuração ilustrados pela figura 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 

                 Fig. 6.  Sistema de Medição de Retardo dos Cabos. 
 
Cada um dos 20 cabos usados para distribuir o 

sinal 1PPS teve seu retardo caracterizado por meio 
de 600 medições apresentando os seguintes 
resultados: 

 
• Retardo médio para os 20 cabos: 135,86 ns. 
• Desvio padrão do retardo: 0,10 ns. 
• Incerteza expandida; k = 2,1: 0,22 ns. 

2.6.3.2. Incerteza Combinada Associada aos 

Retardos  dos Cabos. 

A incerteza de medição total associada ao valor 
do retardo do cabo para pulsos 1PPS é, portanto, a 
incerteza padrão combinada seguinte: 

 
2o )ãodoRetardSist.Mediç(Incerteza2Cabo )odoRetardo(DesvPadrã +=u  (3) 

 
Neste caso, a incerteza expandida do sistema de 

medição (11,3 ps com k=2,1, vide item 2.6.2.1) é 
muito menor que a incerteza expandida do retardo 
do cabo (0,22 ns com k=2,1, ver item 2.6.3.1) e, 
portanto, é desprezada. 

2.7. Medição de Frequência 

Na determinação da CMC de Frequência, os 
seguintes elementos influenciam neste cálculo: 

• Incertezas associadas à rastreabilidade 
internacional na medição de frequência. 

• Incertezas associadas ao Padrão de Frequência 
de Feixe de Césio utilizado como referência. 

• Incertezas associadas ao Amplificador 
Distribuidor.  

• Incertezas associadas aos Sistemas de Medição 
de Frequência. 

• Incertezas associadas aos Sintetizadores de 
Frequência e Contadores. 

2.7.1 Incertezas Associadas à Rastreabilidade na  

Medição de  Frequência. 

Considerando que é utilizado um padrão de 
referência de feixe de césio como referência 
primária (referenciado pela sigla T130) para 
realização dos serviços de calibração, a 
determinação das incertezas associadas à 
rastreabilidade internacional ao BIPM na medição 
de frequência consiste em determinar o (fUTC(ONRJ) - 
fref. primária)/fref primária. 

2.7.2 Incertezas Associadas ao Padrão de 

Frequência de Feixe de Césio. 

 

 



Atualmente, o padrão primário (T130) de TF 
que a DSHO utiliza é um padrão de frequência de 
feixe de césio modelo Agilent 5071A (tubo High 

Performance) e cuja curva de estabilidade de 
frequência fornecida pelo fabricante está 
apresentada na figura seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fig. 7.  Curva de Estabilidade de Frequência do 
                Agilent  5071A. 

Estas características são utilizadas para 
extrapolar valores de incerteza combinada de 
frequência, conforme diretriz do CCTF [5] e 
utilizando as publicações das Circulares-T e cálculo 
de desvio de Allan para média de 5 dias. 

Na figura anterior, observa-se que de 1h para 5 
dias o ruído é branco, valendo então a seguinte 
relação [8][9]: 

                    στ = k τ-1/2       (4) 
Tendo-se calculado o desvio de Allan (στ) a 

partir dos dados [T130-UTC] publicados na 
Circular-T  para 5 dias (τ = 5x86400 s),  calcula-se 
o valor de k: 

      k=( desvio de Allan para 5 dias) / ( 5x86400) -1/2    (5) 
 
A partir do valor calculado de k, pode-se fazer a 

extrapolação e calcular o desvio de Allan para 
τ=1h=3600 s: 

               στ = k(3600)
-1/2       (6) 

A incerteza total combinada é a raiz quadrada 
da soma dos quadrados da incerteza para τ igual a 5 
dias e da incerteza obtida por extrapolação para  
τ=1h. 

O desvio de Allan para intervalo de 5 dias é 
calculado a partir dos dados das Circulares-T do 
BIPM junho a outubro 2006 do T130 é: 

                          1,1E-14 
Seguindo-se recomendação do CCTF [5], 

extrapola-se este valor (com τ = 5 dias) para o valor 
associado a τ=1h: 

    στ = k τ-1/2 ⇒ k = (desvio de Allan para 5 
dias) / ( 5x86400) -1/2           (7) 

Logo: 
k = 7,25E-12 para este período. 
 
Assim, desvio de Allan para τ =1h=3600 s: 

στ = k(3600)
-1/2 =1,21E-13      (8) 

Então, a incerteza expandida com k= 2,0 é: 
2,42E-13 

2.7.3 Incertezas Associadas ao Amplificador 

Distribuidor. 

É um equipamento de suporte destinado a 
receber um sinal senoidal e distribui-lo para 
diversos pontos. O modelo utilizado é o HP5087A. 

Tendo em vista sua utilização para conexão dos 
sinais de 1MHz, 5MHz e 10MHz do padrão de 
referência aos sistemas de medição, sua incerteza 
de medição de frequência foi caracterizada, 
incluindo o cabo de conexão, por meio da 
configuração ilustrada pela figura seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fig. 8.  Caracterização da Incerteza do Amplificador 
Dsitribuidor. 

Para cinco dias de medição (de MJD54280 a 
MJD54284) com frequência de 5MHz, foi obtido o 
gráfico de desvio de Allan apresentado a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Fig. 9.  Incerteza de Medição Associada ao  
                            Amplificador Dsitribuidor. 
 
Observa-se no gráfico Desvio de Allan que a 

incerteza de medição de frequência para o intervalo 
de 1h está entre os valores a seguir: 

                 1,23E-15 <  στ < 2,02E-15      (9) 
Utiliza-se o pior valor que é, neste caso, 2,02E-

15 e, portanto, a incerteza expandida com k=2,0 é: 
                  2 x 2,02E-15 = 4,04E-15     

2.7.4 Incertezas Associadas aos Sistemas de 

Medição de Frequência. 

A DSHO utiliza dois sistemas para medição de 
frequência: 
• Sistema de Medição de TF AUTOMED2 

(Método do Contador de Intervalo de Tempo = 
Time Interval Counter Method). 

 

 

 



• Analisador de Intervalo de Tempo e 
Frequência TSC5110A (Método de Diferença 
de Tempo com Duplo Misturador = Dual 

Mixer Time Difference (DMTD)). 

2.7.4.1. Sistema de Medição de TF 

AUTOMED2 – Incerteza de Medição 

de Frequência. 

No item 2.6.2.2 o sistema AUTOMED2 foi 
descrito e foi avaliada sua incerteza de medição de 
tempo. Aqui, para as mesmas medições descritas 
no item 2.6.2.2, obteve-se o seguinte resultado: 

• Medição de Freqüência � Desvio de Allan 
calculado para τ =1 h:  3,89xE -14. 

Portanto, incerteza expandida com k=2,0 é: 
              2x3,89xE-14 = 7,78xE-14. 

2.7.4.2. Analisador de Intervalo de Tempo e 

Frequência TSC5110A -  Incerteza de 

Medição de Frequência. 

Este equipamento utiliza o método de diferença 
de tempo com duplo misturador apresentado no 
item 2.3.3. Para caracterizar a incerteza de medição 
associada a este instrumento foi utilizada a 
configuração ilustrada na figura seguinte, 
aplicando-se o mesmo sinal aos dois canais do 
TSC5110A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Fig. 10.  Determinação da incerteza do TSC5110A. 

Neste sistema, o TSC5110A mede a diferença 
de fase entre os sinais aplicados aos canais A e B, 
fornecendo a cada segundo este valor para registro 
no computador. Após doze dias de medições 
(MJD54266 a MJD54277 – 23/06/2007), os dados 
foram compilados, obtendo-se o diagrama Desvio 
de Allan apresentado na figura seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig.11.  Incerteza de medição do TSC5110A. 

Observa-se no gráfico Desvio de Allan que a 
incerteza de medição de frequência para o intervalo 
de 1h está entre os valores a seguir: 

2,77E-16 <  στ < 3,55E-16     (10) 
Utiliza-se o pior valor que é, neste caso, 3,55E-

16 e, portanto, a incerteza expandida com k=2,0 é: 
2 x 3,55E-16 = 7,1E-16 

2.7.5 Incertezas Associadas aos Sintetizadores de  

Frequência e Contadores. 

Para calibração de contadores, em frequências 
diferentes de 100kHz, 1MHz, 5MHz e 10MHz que 
são disponíveis a partir dos padrões de césio, 
utiliza-se os seguintes modelos de sintetizadores de 
freqüência: 
• HP3325A que opera na faixa de 0,000001Hz a 

60999999,999Hz. 
• HP8663A que opera na faixa de 100kHz a 

2560MHz. 
Quando operando com base de tempo externa 

fornecida pelo padrão de referência do LPTF, a 
característica de frequência no longo-prazo é 
determinada por este padrão. Com relação à 
exatidão de frequência, a resolução desses 
equipamentos é a componente determinante da 
incerteza de medição na geração de frequência para 
a faixa destes equipamentos. 

2.7.5.1. Incerteza de Medição Associada ao 

HP3325A. 

a) Resolução de 1µHz para f < 100kHz: 
 � Em 200Hz, incerteza expandida(distrib. 

retangular) devido a resolução e k=2,0: 6E-09 
 � Em 99,999999999kHz, incerteza expandida 

(distrib. retangular) devido a resolução e k=2,0:  
1E-11 

 b) Resolução de 1mHz para 100kHz =< f < 
60MHz: 

 � Em 100kHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido resolução e k=2,0: 1E-08 

 � Em 60MHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido a resolução e k=2,0: 2E-11 

2.7.5.2. Incerteza de Medição Associada ao 
HP8663A. 

a) Resolução de 0,1Hz para 100kHz =< f < 
640MHz: 

� Em 200MHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido a resolução e k=2,0: 6E-10 

� Em 640MHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido a resolução e k=2,0: 2E-10 

 b) Resolução de 0,2Hz para 640MHz =< f < 
1280MHz: 

� Em 640MHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido a resolução e k=2,0: 4E-10 

� Em 1280MHz, incerteza expandida (distrib. 
retangular) devido a resolução e k=2,0: 2E-10 

  c) Resolução de 0,4Hz para 1280MHz =< f < 
2560MHz: 

 

 



� Em 1280MHz, incerteza (distrib. retangular) 
devido resolução e k=2,0: 4E-10 

� Em 2560MHz, incerteza (distrib. retangular) 
devido resolução e k=2,0: 2E-10 

 
3.  CONCLUSÃO 

As incertezas de medição apresentadas são utilizadas 
para se calcular as incertezas combinadas e expandidas em 
conformidade com o Guia para Expressão da Incerteza de 
Medição[4] e com as recomendações do BIPM [2][7], 
obtendo-se a tabela CMC a seguir para os serviços da 
DSHO. 
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List of Comparisons 

supporting this 

measurement/        

calibration service 

Comment for the user

Quantity Instrument or Artifact Instrument Type or Method
Minimum 

value

Maximum 

value
Units Parameter Specifications Value Units

Coverage 

Factor

Level of 

Confidence

Is the 

expanded 

uncertainty a 

relative one?

Standard
Source of 

traceability

NMI Service 

Identification

Service 

Category
NMI

Internal 

Comment

Time scale 

difference

Local clock vs.

UTC(ONRJ)

Procedure using an ensemble of Cs Beam 

Frequency Standards & a microphase-stepper 

that compose the Brazilian Atomic Time Scale 

(ETAB) & Time Interval  Counter Method

-1 1 s Averaging Time 1h 1 ns 2 95% No

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ
CCTF-K001.UTC

& BIPM Circular T
2421 1.1.1 ONRJ

Time scale 

difference

Local clock vs.

UTC

Procedure using an ensemble of Cs Beam 

Frequency Standards & a microphase-stepper 

that compose the Brazilian Atomic Time Scale 

(ETAB)  & Time Interval  Counter Method & 

Prediction Time for 30 days

-1 1 s Averaging Time 5 days 42 ns 2 95% No

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ
CCTF-K001.UTC

& BIPM Circular T
2421 1.1.2 ONRJ

Frequency
Local frequency 

standard
Dual Mixer Time Difference Method 1 1 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.1.1 ONRJ

Frequency
Local frequency 

standard
Dual Mixer Time Difference Method 5 5 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.1.1 ONRJ

Frequency
Local frequency 

standard
Dual Mixer Time Difference Method 10 10 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.1.1 ONRJ

Frequency
General frequency 

source
Time Interval  Counter Method 0.1 0.1 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.2.1 ONRJ

Frequency
General frequency 

source
Dual Mixer Time Difference Method 1 1 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.2.1 ONRJ

Frequency
General frequency 

source
Dual Mixer Time Difference Method 5 5 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.2.1 ONRJ

Frequency
General frequency 

source
Dual Mixer Time Difference Method 10 10 MHz Averaging Time 1 h 2E-13 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2423 2.2.1 ONRJ

Frequency Frequency counter

Procedure using frequency sinthesizers

 with external atomic time base

200 <1,0E+05 Hz Averaging Time variable 6E-09 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2424 2.3.1 ONRJ

Frequency Frequency counter

Procedure using frequency sinthesizers

 with external atomic time base

100000 <640,0E+06 Hz Averaging Time variable 1E-08 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2424 2.3.1 ONRJ

Frequency Frequency counter

Procedure using frequency sinthesizers

 with external atomic time base

640000000 <1,28E+09 Hz Averaging Time variable 4E-10 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2424 2.3.1 ONRJ

Frequency Frequency counter

Procedure using frequency sinthesizers

 with external atomic time base

1280000000 <2,56E+09 Hz Averaging Time variable 4E-10 Hz/Hz 2 95% Yes

Cs Beam 

Frequency 

Standard

ONRJ Internal Calibration 2424 2.3.1 ONRJ

SIM Time and Frequency Services Administration
Reference Standard used 

in calibration
Calibration or Measurement Service Measurand Level or Range

Measurement 

Conditions/Independent 

Variable

Expanded Uncertainty

 


