
  

Disciplina: Instrumentação e Controle

Aula: sensores, transdutores e características de 
instrumentos.



  

Definições

● Sensor: dispositivo sensível a mudança físicas do 
ambiente ou sistema. Dispositivos amplamente utilizados 
na automação industrial que transformam variáveis 
físicas, como posição, velocidade, temperatura, nível PH, 
em variáveis convenientes (CATRUCCI; MORAES,  2007)

● Transdutor: Dispositivo que converte uma variação de 
energia em um sinal diferente.

● Transdutor elétrico: Dispositivo que converte uma 
variação de energia em energia elétrica (variação de 
tensão ou corrente)



  

● Diagrama de blocos de um sistema 
amplificador de áudio



  

Exemplo: transdutor manômetro de 
tubo de Bourdon.

Sem emgranagens, a saída 
(movimento do ponteiro) seria 
muito pequena para ser lida.



  

Exemplo: Desempenho de um 
sistema de medição de temperatura
● A notificação de um sensor diz o seguinte:
● Alcance e subdivisão (°C)       Erro máximo (°C)

-0,5 a +40,5 x0,1                              0,2
● O que significa que o termômetro pode ser 

usado para medir temperatura entre -0,5°C e 
+40,5°C e tem uma escala de 0,1°C.

● Se a leitura visual for 30,1, o valor real será 
[30,1-0,2;30,1+0,2]=[-29,9;30,3]



  

Definições

● Grandeza: atributo de um fenômeno, corpo ou 
substância que pode ser qualitativamente 
determinado (ex. Comprimento, tempo, massa, 
tensão, corrente).

● Medição: conjunto de operações que tem por 
objetivo determinar o valor da grandeza.

● Erros: podem ser classificados. 



  

● Erro absoluto: diferença entre o valor atual medido e um 
valor suposto livre de erro, obtido em instrumento padrão 
ou de melhor qualidade.

● Erros relativos: são definidos como os erros absolutos 
normalizados, ou seja, o erro absoluto dividido pelo valor 
da medida. Costuma ser expressos em porcentagem.

● Erros sistemáticos: são aqueles que não variam de uma 
leitura para outra e podem ser classificados em:



  

Erros sistemáticos

a) De construção: decorrentes da fabricação do instrumento, de problemas com 
tolerâncias de dimensões, com componentes fora do valor, etc.

b) De aproximação: devido a suposições, como supor linearidade entre duas 
variáveis.

c) De envelhecimento: decorrentes de desgaste de materiais e componentes 
integrantes do instrumento (a fadiga muda as propriedades mecânicas do 
material).

d) De inserção: ou erros de carregamento, decorrentes da alteração da variável a 
ser medida por causa da inserção do instrumento (ex. correntes parasitas no 
amperímetro)

e) Aditivos: erros superpostos ao sinal de saída do instrumento e não dependem 
do valor numérico da saída ye=ym+e.

f) Multiplicativos: caracterizados pela multiplicação da variável de entrada por um 
valor (ex. variações de sensibilidade devido a diversos fatores)



  

Erros randômicos

Aqueles que variam de forma aleatória entre medidas 
sucessivas da mesma quantidade e podem ser classificados.

a) De operação: dependem do operador (ex. Visual na leitura 
do instrumento). 

b) Ambientais: mudanças de temperatura, interferência 
eletromagnética, etc.

c) Por ruídos: como resultados de processo de ruído em 
materiais e componentes do instrumento.

d) Dinâmicos: devido a múltiplos fatores que modificam o 
comportamento temporal do instrumento (inércia, atrito, etc)



  

Desvio padrão experimental

● Sejam n o número de amostras (medições) da 
grandeza, o desvio padrão que caracteriza a 
dispersão dos resultados é dado por:

onde     é a i-ésima medição  e 

a média aritmética das n medições é 



  

Características de sensores

● Sensibilidade: é a razão entre a mudança na saída (Δy), 
causada por uma mudança na entrada (Δx), e a própria 
mudança (Δx):

● Exemplo: No caso de um galvanômetro analógico, a 
sensibilidade é expressa em mm/µA (escala de 
movimento do ponteiro).

Se S=17mm/µA, pode-se detectar uma variação de 
1/17µA.



  

● Ganho: relação da saída pela entrada.

● Faixa de operação de entrada: 

F.E. = xmax-xmin.
● Faixa de operação de saída:

F.S. = ymax-ymin.
● Resolução: define-se como o menor incremento de entrada, 

aquele que gera uma saída perceptível e repetitiva, 
quantificando-se como porcentagem do fundo da escala 
(F.S.).



  

● Exatidão: grau de concordância entre o 
resultado da medição e um valor verdadeiro da 
grandeza. Assegura que o valor medido seja 
bem próximo (coincida) com o valor real.



  

● Precisão: qualidade da medida que representa 
a dispersão das repetidas medições da mesma 
variável.

 



  

● Linearidade: grau de 
aproximação entre a 
função de entrada/saída 
e uma reta.

● Offset: Desvio do zero 
do sinal de saída 
quando a entrada é zero 
(x=0).



  

● Deriva do zero (drift): mudança da leitura do 
instrumento causada por variações ambientais.

● Repetibilidade: Capacidade do instrumento de 
reproduzir as mesmas saída quando as 
mesmas entradas são aplicadas, na mesma 
sequência e nas mesmas condições 
ambientais.



  

● Histerese: ocorre quando para um mesmo valor 
de entrada x, observam-se valores diferentes 
(aumenta, diminui) para a saída.



  

● Banda morta (dead zone): faixa de valores para 
os quais não existe variação na saída.



  

● Banda de erro estática: os valores admissíveis 
de erro estão dentro de uma faixa limitada por 
duas retas paralelas.



  

Características dinâmicas de 
instrumentos

● ta: tempo de atraso
● τ: constante de tempo
● tr: tempo de subida 

[10% a 90%]
● ts: tempo de acomodação

faixa de 2% ou 5%.

Refere-se às dinâmicas dos sensores e transdutores. Comummente, usa-se a 
resposta ao sinal degrau de um sistema de primeira ordem.
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