
O tempo de resposta é geralmente definido usando dois atributos diferentes: T63 e 
T90. Esses valores indicam quanto tempo a medição leva para atingir 63% ou 90% 
do valor final quando há uma mudança instantânea na variável sendo medida. Há 
uma razão pela qual 63% é escolhido para definir o tempo de resposta: T63 é igual à 
constante de tempo, geralmente denotada pela letra grega τ (tau) no sistema linear 
de tempo invariante de primeira ordem, que é o modelo matemático para sistemas 
físicos que se comportam exponencialmente sob uma mudança repentina (Fig. 1). 
Isso significa que o sistema alcançará 63% do valor final dentro de uma constante de 
tempo, 95% do valor final dentro de duas constantes de tempo e 98% do valor final 
dentro de três constantes de tempo.

Um sensor de umidade buscará o equilíbrio com o ambiente em termos de umidade 
relativa, que por definição está sujeita à temperatura. Por esse motivo, o tempo de 
resposta de um sensor de umidade relativa só é relevante em situações em que a 
temperatura permanece constante. Quando a temperatura muda, a medição da 
umidade relativa do sensor não estará correta, a menos que a temperatura da sonda 
esteja estabilizada. Por esta razão, o tempo total de resposta do instrumento é 
definido tanto pelo tempo de resposta do sensor de umidade quanto pelo tempo de 
resposta para a mudança de temperatura.

Controle preciso em ambientes em mudança
O tempo de resposta se torna significativo quando o controle preciso é necessário. 
Quando um sistema é controlado por um sinal de feedback dado por um instrumento, 
o controlador não será capaz de reagir a mudanças mais rápidas que
o tempo de resposta deste instrumento. Por esta razão, mudanças rápidas e 
transitórias podem não reagir, ou o instrumento de medição
não controlar com precisão o sistema em resposta às alterações. No pior dos casos, 
com controladores intensamente ajustados, o atraso causado pelo instrumento de 
medição pode causar flutuações desnecessárias ou um aumento no tempo de 
estabilização. Como regra geral, o tempo de resposta de um instrumento é suficiente 
quando é aproximadamente a metade da constante de tempo mais curta no sistema 
que está sendo controlado. A Figura 2 ilustra o efeito do tempo de resposta da 
temperatura na precisão da medição da umidade relativa em um ambiente com uma 
flutuação de ± 1 ° C na temperatura.
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Em um mundo ideal, todos os instrumentos de medição seriam 100% precisos. No mundo real, no 
entanto, existem muitos fatores diferentes que podem afetar sua precisão. Um deles é o tempo de 
resposta do instrumento. O tempo de resposta pode ser definido como a rapidez com que um sensor 
é capaz de reagir a mudanças na variável medida e isso pode ter um efeito significativo no 
desempenho da medição. 

Definindo o tempo de resposta

Figura 1. Oprimeiro outempo
linear-invariante sistema
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Figura 2. No gráfico superior, as linhas tracejadas representam as leituras de 
temperatura de dois instrumentos com diferentes tempos de resposta T63 em 
uma temperatura de mudança lenta. No gráfico inferior, é mostrado o impacto 
do erro de medição de temperatura na medição da umidade relativa. A lenta 
estabilização em relação à temperatura causa um erro adicional de 3 ... 4% UR 
na medição da umidade relativa.

EFEITO DO TEMPO DE RESPOSTA DA MEDIÇÃO DE 
TEMPERATURA NA MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVA

Sonda de Umidade e Temperatura HMP9 
Medição de Performance
Umidade Relativa
Sensor: HUMICAP I
Faixa de medição: 0 ... 100 %UR
Exatidão a: +23°C (+73.4°F): ±0.8 %UR (0 ... 90 %UR) T63 
tempo de resposta: 15 s

Temperatura
Faixa de medição: -40 ... +120°C (-40 ... +248°F) Exatidão a: 
+23°C (+73.4°F): ±0.1°C (±0.18°F)
T63 tempo de resposta: 70 s

Ao escolher um 
instrumento, vale a 
pena fazer as seguintes 
perguntas:

• Minha aplicação é dinâmica?

• A aplicação envolve mudanças 
na temperatura?

• Com que rapidez as mudanças 
podem aparecer?

• Quanta precisão temporal 
(controle sobre flutuações de 
curto prazo) eu preciso?

• Por quanto tempo os tempos 
de estabilização podem ser, por 
ex. ao calibrar?

• Qual é a menor constante de 
tempo no meu sistema?

Quando souber as respostas 
para essas perguntas, você 
poderá entender o requisito de 
tempo de resposta do sistema.


