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Tecnicamente, seriam necessários três satélites para obter a posição de um ponto em três

dimensões fixas, no entanto uma posição de navegação só fica disponível em campo após a

obtenção de sinais de no mínimo quatro satélites. Isso se deve à necessidade de

sincronização entre o relógio interno do receptor e os relógios embarcados nos satélites.

Então, o quarto satélite auxilia na determinação da posição do ponto nessa componente do

tempo.
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Calibration

Serviços de calibração permitem

disseminação da rastreabilidade do

NMI até o chão de fábrica,

garantindo a confiabilidade das

medições realizadas.

Os serviços de metrologia de

tempo e frequência são variados

mas são realizados localmente.

Uma evolução importante para esses serviços no país seria a

rastreabilidade disseminada a partir de uma calibração remota

com transferência de tempo e frequência com uso de satélites

GPS.
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Transportation

Sincronização de sistema de

controle de tráfego aéreo

considerando as necessidades de

segurança, eficiência e

interoperabilidade de transporte.

Pouso por instrumentos.

Sincronização do sistema de

radares para garantir base de tempo

comum ( carimbo de tempo)
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Energy grid

Exatidão atual : 1 ms

Monitoração e controle da rede em

tempo real para redes inteligentes

requer medições síncronas para

localização de falhas.

O sistema de distribuição de energia elétrica é baseado em

medições exatas dos fasores em vários pontos da rede elétrica. As

medições necessitam de sincronização para que seja possível uma

completa reconstrução da operação da rede e que decisões possam

ser tomadas em prevenção a apagões e perdas de serviço.

As medições realizadas na rede permitem monitoração de área,

localização de falhas, e essas informações precisam estar

disponíveis em tempo real.
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Industry 4.0

As linhas de produção

automatizadas necessitam de

sincronização considerando as

necessidades de segurança,

eficiência e operação em série.

O advento da Indústria 4.0 trouxe a necessidade comunicação em

tempo real entre várias fábricas, filiais e matrizes para otimizar a

produção e garantir a qualidade do processo de fabricação.

As medições realizadas nas linhas de produção permitem

monitoração do processo, localização de falhas , e essas

informações precisam estar disponíveis em tempo real.
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Telecommunications

Sincronização de sistema de

operadoras é importante para

garantir a interoperabilidade da

comunicação e transmissão de

dados

O sistema de telefonia celular é baseado na comunicação entre o

aparelho e as células de rádio mais próximas. Essas medições

necessitam de sincronização para que seja possível o deslocamento

do cliente entre áreas de cobertura com prevenção de perdas de

serviço.

Além disso medições realizadas na rede permitem monitoração de

área, localização de falhas, e essas informações precisam estar

disponíveis em tempo real.
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Finance

As operações bancárias e

comercias requerem confiança na

temporalidade das operações,

através do uso de carimbos de

tempo

As operações finaceiras requerem

confiança na precedência das

operações de compra e venda ,

através do uso de carimbos de

tempo
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Finance

Em novembro de 2015

A Barclays foi multada pela

CVM europeia por instituir um

atraso de alguns milissegundos

entre a ordem de compra dos

clientes e a execução da ordem,

possibilitando que o banco

fizesse uma busca nas ordens e

removesse as ordens

posicionadas contra a estratégia

da Barclays
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Desde janeiro de 2018 os centros de transação financeira

necessitam carimbos de tempo para as transações financeiras

referenciados ao tempo coordenado universal UTC com uma

exatidão de 100 ms com granularidade de 1 ms.
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Para a garantia de que esse serviços possam se tornar possíveis e 

confiáveis no País é necessária a criação de uma infraestrutura em 

conjunto entre as várias partes interessadas trabalhando em 

cooperação para que os esforços individuais possam se tornar 

metas coletivas trabalhando numa estrutura cooperativa.



WRAC’ 2018

Calibration

Serviços de calibração permitem

disseminação da rastreabilidade do

NMI até o chão de fábrica,

garantindo a confiabilidade das

medições realizadas.

Os serviços de metrologia de

tempo e frequência são variados

mas são realizados localmente.

Uma evolução importante para esses serviços no país seria a

rastreabilidade disseminada a partir de uma calibração remota

com transferência de tempo e frequência com uso de satélites

GPS.
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Key comparison UTC x UTC(USNO) – GPS Time

Best availability, best reliability, 

but not formally acreditation processed

Cannot provide calibration certificate
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JAN/13 JAN/14

[  UTC-UTC(INXE)  ] / ns Key comparison– CCTF.K01-UTC

Accuracy  – Degree of equivalence (k = 1) uA  uB u 

0.3 ns  +/- 20 ns  +/- 20.1ns 

JAN/15
JAN/16
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68 participantes – 400 relógios 

UTC

8 países - 13 padrões primários 

TAI

Relatório – Circular T

Comparação chave de tempo e frequência
Grau de equivalência do padrão do Campus

Comparação remota 

por satélite

- Uso dos relógios a bordo

dos satélites em órbita da

Constelação GPS
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Clientes potenciais em teste

IF-USP-São Carlos

Relógio chafariz de césio

IFI-CTA-São José dos Campos

Calibrações para lab. Internos das Forças Armadas

LRC-GL, SP, IAE, LS PAME-RJ, Exército, Marinha

ITI-Casa Civil – Brasília

Responsável por Chaves públicas
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Obrigado


