
Posi�onsgivare av linjär lägesavkännande teknik
Akronymet LVIT står för linjär variabel induktansomvandlare. E!ersom LVIT-givarna är induk�va,

är de också kontak%ria enheter utan frik�onsproblem eller rörliga delar som kan slitas ut. Som

vanligt för induk�va sensorer uppvisar de enastående repeterbarhet, med upplösningen endast

begränsad av den elektronik som används �llsammans med dem.

LVIT erbjuder likvärdiga prestanda som för kontaktlösa sensorer, likt de såsom LVDT eller

magnetostrik�va sensorer har, och �ll e* pris som är jämförbart med linjära poten�ometrar av

industriell kvalitet. De är DC-in/DC-ut givare konstruerade med inbyggd smart elektronik som har

en rela�vt låg strömförbrukning, vanligtvis mycket mindre än 1 Wa*. E!ersom den

grundläggande sensorn på en LVIT är extremt repeterbar kan en inbyggd mikroprocessor

användas för a* linjärisera sensorns utsignal och �llämpa temperaturkompensa�on på systemet

med hjälp av en inbyggd temperatursensor.

Denna linjäriseringsprocess ger typiska linjäritetsfel på ≤ 0,1% Full Scale Output (FSO), beroende

på antalet datapunkter som används för sensorns kalibrering. En LVIT-sensor använder en lång

sondspole med liten diameter som är ansluten �ll en oscillators resonanskrets i den inbyggda

elektroniken.

E* ledande rör förfly*as över spolen, som ändrar sin induktans och även resonansfrekvensen hos

tankkretsen. Oscillatorns utgång är kopplad �ll en 12-bitars inbyggd mikroprocessor för a* mäta

frekvensen. Mikroprocessorns digitala utgång går sedan �ll en digital-�ll-analog-omvandlare som

lämnar en spänning propor�onell mot frekvensen, som är kondi�onerad för a* producera en

analog DC-högnivåutgång från sensorn. 12-bitars mikroprocessorn bestämmer också

upplösningen av en LVIT-posi�onssensor från ASG, som är 0,025% av FSO.



En orsak �ll LVIT:ernas robusthet är a* sondspolen lindas på en glasfylld värmehärdande

plaststång som kan överleva stora avböjningar utan sprickbildning. Sensorns enda spollindning

har endast två anslutningar �ll elektroniken, vilket väsentligt minskar sannolikheten för e* fel och

ökar �llförlitligheten. Den inbyggda elektroniken är helt ingjuten i si* hölje, så a* dessa sensorer

kan tåla höga stötar och vibra�onsnivåer. Denna robusthet, kombinerad med e* normalt

dri!stemperaturområde på -20 °C �ll +85 °C standard med en op�on på e* utökat

dri!stemperaturområde på -40 °C �ll +105 °C, möjliggör a* en LVIT från ASG fungerar mycket bra

i prak�skt taget vilken industriell eller kommersiell miljö som helst. I speciella fall där en LVIT kan

behövas fungera i en högre temperaturmiljö, kan sensorns elektronik placeras i en mer godartad

miljö en kort bit från sensorns sondaggregat.

En annan orsak �ll en LVIT-givares robusthet är a* sensorns höljen är gjorda av hård anodiserad

aluminium eller ros%ri* stål och är miljömässigt förseglade �ll IEC IP-67 eller IP-68. LVIT:ernas

rörliga mätstav är också av ros%ri* stål och böjs inte så lä*, vilket kan hända med vissa andra

sensorer.

ASG erbjuder flera serier av LVIT-givare med industriella höljen och mätstavar med rörliga ändar

för användning i typiska fabriksautoma�seringsapplika�oner, såsom förpackningsmaskiner,

grindar för sorteringsrutor, tryckbromsar och automa�ska monteringsprovsta�v. Andra LVIT-serier

erbjuds med extra kra!iga höljen för a* fungera i svåra miljöer som: gruvmaskiner,

terrängutrustning, järnvägs- eller vägbroövervakning, vägbyggnadsutrustning, snöplogar och

sopbilar.

Y*erligare andra konfigura�oner från ASG inkluderar sensorer som är speciellt gjorda för dri! �ll

5000 psig i hydraulcylindrar, an�ngen för portmontering externt eller för inbäddning internt i

cylindern.
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