
Foi a partir da combinação perfeita do elemento sensor de película fina sobre aço e do sistema ASIC desenvolvido na 
própria empresa que surgiu o transmissor de pressão robusto NAH 8254 para a medição de registros de pressão de 
elevado dinamismo.

Em muitas aplicações, como no setor dos ensaios e controle, deseja-se 
recolher os registros de pressão de elevado dinamismo, p. ex. para 
analisar o comportamento de abertura e fechamento de válvulas, 
para acompanhar os registros de pressão de explosões e expansões 
de pressão semelhantes a explosões, ou para analisar breves picos de 
pressão em sistemas hidráulicos. Os transmissores comuns no merca-
do para as aplicações industriais, por regra, não estão em condições 
de registrar de forma adequada este tipo de sinal de evada frequên-
cia; seja porque o sistema eletrônico interno não tenha capacidade 
suficiente para o efeito, ou por o sinal ser conscientemente abafado, 
para que o comando do processador não seja sobrecarregado com in-
formações desnecessárias. Este é o motivo pelo qual os transmissores 
de pressão especiais são oferecidos no mercado, especialmente de-
senvolvidos para aplicações de alta velocidade. Estes transmissores 
estão configurados para frequências limite (ver caixa) de 5 a 50 kHz 
e apresentam determinadas vantagens e desvantagens, consoante a 
tecnologia de sensores usada.

Desde há muito que a tecnologia de sensores piezoelétricos é a mais 
usada para a medição de registros de pressão de elevado dinamismo. 
O princípio de medição físico, que apenas emite um sinal durante 
os registros de pressão dinâmicos, mas em compensação com uma 
distância muito boa entre sinal e ruído e as frequências elevadas, é 
em termos de princípio o mais adequado. Igualmente vantajosa é a 
elevada rigidez da construção condicionada pelo princípio, que pos-
sibilita frequências próprias muito elevadas. As desvantagens desta 
tecnologia são, por um lado os elevados custos resultantes de um 
processo de fabricação sofisticado, sensível e exigente e da análise 
complexa do sinal (amplificador de carga), e por outro a suscetibili-
dade ao desvio do ponto zero, que, no entanto, é aceito por muitos 
usuários, muitas vezes devido à falta de alternativas mais adequadas. 

Uma alternativa significativamente mais econômica é o princípio de 
medição piezorresistivo, que com uma distância muito boa entre si-
nal e ruído permite usar um sistema eletrônico de amplificação rela-
tivamente simples, no que se refere à dinâmica e, sobretudo a rigidez 
resultante do enchimento com óleo da estrutura dos sensores, mas 
que está sujeita ao princípio piezoelétrico. A desvantagem central da 
tecnologia piezorresistiva é, no entanto, a suscetibilidade do desvio, 
que surge especialmente em condições de temperaturas elevadas.

A alternativa da tecnologia de película fina 
sobre aço combinada com ASIC
A tecnologia de película fina sobre aço, no que se refere ao compor-
tamento do desvio, é decididamente a melhor, embora permita tam-
bém frequências elevadas, tem em relação aos outros dois métodos 

Medição de comparação dinâmica de transmissores com frequências de corte de 1-10 
kHz de vários fabricantes em comparação com o transmissor de referência com 50 kHz 
(linha cinza). A linha azul mostra a medição dos protótipos usando o produto da Trafag 
com uma frequência de corte de 10 kHz.

A tecnologia de filme fino de aço da Trafag se destaca com sua variação incrivelmente 
baixa. A baixa relação sinal-ruído é compensada pelo ASIC TX correspondente. É assim 
que a tecnologia de sensores conquista as pessoas em termos de robustez e estabili-
dade a longo prazo.

A Trafag revoluciona a medição de registros de 
pressão de elevado dinamismo 
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uma distância muito reduzida entre sinal e ruído. Especialmente, 
quando se trata da avaliação de sinais de elevado dinamismo, os re-
quisitos são tão elevados no que se refere ao sistema eletrônico de 
avaliação nos transmissores, que a maior parte dos fabricantes foge 
dos transmissores de pressão de elevada velocidade para uma das 
outras duas tecnologias de sensores. A Trafag, um dos pioneiros com 
cerca de 35 anos de experiência e aperfeiçoamento na tecnologia de 
película fina sobre aço, optou por outra via: Através do sistema ASIC 
(application-specific integrated circuit) desenvolvido na própria em-
presa, que está ajustado com precisão aos requisitos da tecnologia de 
sensores Trafag com funções de amplificação e filtragem específicas, 
é possível eliminar as desvantagens da reduzida distância entre sinal 
e ruído, e esta tecnologia de sensores superiores no que se refere à 
robustez e estabilidade de longo prazo, pode ser aplicada em todas 
as áreas em que os outros fabricantes encontram os seus limites. A 
Trafag consegue assim através do desenvolvimento coordenado das 
duas tecnologias principais, a de elemento sensor de película fina 
sobre aço e ASIC, combinar o comportamento de respostas de um 

transmissor de pressão de alta velocidade com a robustez de um 
transmissor de pressão construído para o ambiente mais exigente.
Durante o processo de fabricação, todos os transmissores de pressão 
são configurados individualmente com a calibração de valores de 
pressão normais de alta precisão. Assim os parâmetros de correção 
para a linearização, correção do ponto zero e amplitude são armaze-
nados num chip do transmissor, neste caso diretamente no ASIC da 
Trafag. Todos os sinais de entrada do elemento sensor, em que se alte-
ram as resistências de película fina consoante a pressão e a deforma-
ção daí resultante, são corrigidas com base nos parâmetros guardados 
no ASIC, nomeadamente no que se refere à linearidade, ponto zero e 
amplitude tal como a compensação de temperatura acima ou abaixo 
dos 25°C.

Transmissores de pressão sem limitações de 
rapidez
O Trafag ASIC TX, que concentra em uma área de apenas 2x2mm mais 
de 100.000 transistores, é constituído por dois elementos centrais: 
um componente amplificador analógico de alto desempenho e um 
componente digital idealmente configurado. O sinal de entrada do 
elemento sensor já é corrigido até 98-99% pelo amplificador analó-
gico e transmitido diretamente em tempo real para o sistema ele-
trônico de sinais. O componente digital é necessário apenas para os 
restantes 1-2 % do valor de correção, que posteriormente são mis-
turados com o sinal do amplificador analógico. O ponto forte deste 
conceito é a velocidade de processamento do sinal muito elevada 
(descontando a correção do componente digital), que é totalmente 
independente dos índices de amostragem de conversores analógico-

-digital (A/D) e digital-analógico (D/A); apenas ligeiramente limitada 
pelo componente analógico do sistema eletrônico. Isto faz com que 
o transmissor de pressão da Trafag seja, extremamente rápido, e é 
normalmente amortecido eletronicamente, para o tornar adequado 
para as respetivas aplicações e resistente a interferências (p. ex. CEM).
Em aplicações industriais normais, sem requisitos especiais no que 
se refere à velocidade do sinal, procura-se um compromisso perfeito 
entre a robustez e a reação suficientemente rápida, para se obter o re-
sultado da medição desejada. Velocidades elevadas de sinal exigem, 
por regra, independentemente do princípio de sensores escolhido, 
um maior trabalho de interligação por cabos pois existe a necessida-
de de utilizar cabos especialmente blindados. Por princípio, a blinda-
gem tem de ser feita com muito cuidado, para, por exemplo, evitar 
um retorno, que devido ao ripple da tensão de alimentação afeta 
quer o transmissor de medição, quer o dispositivos de avaliação.
Por outro lado, também existem aplicações, em que se deseja até 
um amortecimento maior do sinal do que seria habitual num trans-
missor de pressão industrial; por exemplo, para anular o ripple do 
sinal de altas frequências das bombas mecânicas de líquidos logo no 
transmissor, em vez de só o fazer no comando.

Transmissores de pressão para utilizações 
exigentes
Com base no comprovado transmissor industrial em tamanho de 
miniatura NAH 8254, com o tamanho da chave 19, a Trafag ofere-

O Trafag ASIC TX com estrutura paralela de sinal misto (esquerda). As finas estruturas 
do chip são visíveis sob um microscópio (à direita). Constituição esquemática do ASIC TX:

A constituição convencional (figura superior) com tratamen-
to totalmente digital do sinal é limitada pela velocidade do 
transdutor A/D ou D/A. A constituição da Trafag (figura infe-
rior) é constituída por dois componentes de sinal, em que a 
via principal (cerca de 98% do sinal) com a amplificação e a 
correção do ponto zero e amplitude é totalmente analógica e, 
portanto, muito rápida. Apenas o sinal de correção (tempera-
tura e não linearidades) é comparativamente lento. Mas como 
as alterações de temperatura também apresentam constantes 
de tempo na área dos minutos, este componente não é crítico 
em termos de tempo. Apenas a correção das não linearidades é 
relevante nesta área, o que no caso dos sensores Trafag apenas 
corresponde a cerca de 1% do sinal. Pelo que apenas 1 % do 
sinal depende da rapidez do transdutor.
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A cadeia do sinal convencional é constituída por uma via única

Constituição ASIC de sinal misto da Trafag com via de am-
plificação e compensação
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ce modelos especiais, em que é possível selecionar a frequência de 
corte desejada a partir de diferentes níveis, de mais de 20 kHz (o 
que corresponde a 90% do tempo de subida de 18 µs, 10…90% da 
pressão nominal) para medições de pressão de elevado dinamismo 
até 11 Hz para um nivelamento máximo do sinal. Quer o elemento 
sensor de película fina sobre aço, quer a construção básica do trans-
missor, comprovaram o seu valor em condições extremas (vibração, 
choque, mudanças de temperatura, elevados picos de pressão, etc.) 
em ambientes exigentes de máquinas de construção civil e florestais 

Informação

Frequência de 
corte

Nos amplificadores a frequência de corte é a frequência em que a amplificação do sinal inicial se torna menor em 3dB 
do que a amplificação máxima. Um sinal com uma frequência superior à frequência de corte ainda é detetado, mas é 
consideravelmente menos dinâmico e preciso.

Taxa de amostra-
gem

Indica a frequência com que uma unidade de processamento de sinais digital registra e processa um sinal analógico 
contínuo. Quando a taxa de amostragem deixa de ser superior a duas vezes a frequência mais elevada existente no 
sinal original, poderão surgir efeitos de aliasing, que resultam numa distorção do sinal (teorema de amostragem de 
Nyquist-Shannon).

Tempo de subida O tempo decorrido até que o nível do sinal de saída após uma mudança do nível de sinal de entrada retangular ideal 
atinge um valor predefinido, p. ex. 90% do valor efetivo.
Conversão do tempo de subida (tr = rise time) na frequência de corte (fg):

 fg =1 / (2π∙tr/2.2)

Largura de banda O espectro de frequências entre as frequências de corte inferior e superior, nos transmissores de pressão, por regra 
entre 0 Hz e a frequência de corte máxima.

Comportamento de resposta do transmissor de pressão NAH 20 kHz comparado com 
um transmissor padrão.

Transmissor de pressão NAH 8254 com frequência de corte de 20 kHz para medição 
de gradientes de pressão altamente dinâmicos: Combina o design robusto de um 
transmissor hidráulico móvel com eletrônica refinada e extraordinariamente rápida.

Trafag AG sensors & controls 
Trafag AG é um fabricante líder internacional de sensores e 
equipamentos de monitoração de elevada qualidade para me-
dição da pressão, temperatura e densidade de gás. Para além 
do vasto leque de produtos standard e configuráveis, a Trafag 
também desenvolve soluções feitas à medida para clientes 
OEM. A Trafag, fundada em 1942, com sede na Suíça, dispõe 
de uma vasta rede de distribuição e serviços em mais de 40 
países em todo o mundo. Isso permite que a Trafag ofereça 
aos clientes um atendimento personalizado e especializado 
e garanta o melhor serviço possível. Departamentos de de-
senvolvimento e de produção com elevado desempenho ga-
rantem que os produtos Trafag tenham a máxima qualidade 
e precisão, sejam fornecidos de forma rápida e viável e que 
os pedidos dos clientes sejam implementados rapidamente.
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e que garantem uma robustez e confiabilidade sem igual nos setores 
da medição e controle. <

Ficha de dados: www.trafag.com/H72304
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