NOTĂ APLICAIE
Traductor de deplasare LCM4520 de 150mm

Aplicaie
Monitorizarea de deplasarea
a echipamentului știinific

Design Brief
Am primit o cerere prin e-mail din partea
unui client care dorea să înlocuiască
câteva traductoare de deplasare pe care
le achiziionaseră cu câiva ani în urmă.
Aceste traductoare de deplasare erau
utilizate pentru detectarea oricărei mișcări
liniare a acceleratoarelor instalate în
complexul de acceleratoare din laboratorul subteran CERN de la grania dintre Frana și
Elveia, în apropiere de Geneva (perspectiva de sus a complexului este prezentată mai
jos). Aceste acceleratoare includ renumitul accelerator de particule Hadron, care lucrează
împreună pentru a împinge particulele până aproape de viteza luminii în scop știiniﬁc.
Traductoarele de deplasare sunt ﬁxate
pe poziie peste o sudură sau îmbinare
aplicată în diferite puncte strategice de-a
lungul conductei, iar în cazul în care
îmbinarea/sudura începe să cedeze, tija
amovibilă se deplasează proporional cu
nivelul deplasării. Pot ﬁ detectate
particule de un mm, oferind un
avertisment asupra oricărei mișcări cu
mult înainte de orice avarie. În cadrul
unui laborator de anvergura complexului
de acceleratoare, orice avarie a
echipamentelor poate ﬁ catastrofală,
astfel că monitorizarea integrităii
structurale este vitală pentru succesul

Caracteristici
Nivel redus de zgomot
Rezoluie foarte ridicată
(practic infinită)
Diametrul corpului de 13mm
Durata de viaă la 250mm pe secundă
mai mare decât 100 de milioane
de operaiuni
Etanșare conform IP55

continuu al proiectului. Având în vedere că traductoarele de deplasare pe care le-au
folosit anterior nu se mai fabricau și fuseseră înlocuite cu un model mai nou, clientul ne-a
rugat să efectuăm niște modiﬁcări pentru a ﬁ mai potrivite aplicaiei. În locul lagărelor cu
cap al tijei mamă pe ambele capete, acesta a solicitat ca respectivul capăt de ieșire a
cablului să ﬁe modiﬁcat cu cap al tijei tată pe dispozitivul de acionare, cu un alezaj al
capului tijei de 3mm. Acest lucru s-a datorat faptului că acesta nu utiliza sistemul de
ﬁxare a lagărului în această poziie, întrucât traductorul de deplasare este ﬁxat de corpul
traductorului. În plus, reducerea ușoară a lungimii putea ﬁ beneﬁcă pentru facilitarea
instalaiei. LCM Systems a efectuat modiﬁcările de procesare necesare produsului, 10
produse ﬁind comandate pentru teste.
Traductorul de deplasare s-a comportat conform așteptărilor, iar modiﬁcările de design
personalizat s-au potrivit mult mai bine cerinelor. Prin urmare, au fost comandate încă o
sută de produse pentru îndeplinirea cererii pentru următorii 4-5 ani.

Criterii principale
Cursă electrică 150mm
Lagăr cu cap al tijei mamă la un capăt,
și alezaj pentru capul tijei de 3mm
la celălalt capăt
Lungime redusă pentru a facilita instalarea
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Corp cu diametrul de 13mm
Program de livrare de 4 săptămâni

LCM SYSTEMS

Solutions in Load Cell Technology

NOTĂ APLICAIE
Traductor de deplasare LCM4520 de 150mm

Speciﬁcaii
Cursă electrică
Rezistenă
Linearitate (±%)
Disipare energetică
Tensiunea max. de alimentare
Ieșire electrică
Rezoluie
Histerezis și repetabilitate
Temperatură de operare
Rezistena izolaiei
Impedana circuitului colectorului
Conexiuni electrice

150mm
6kΩ
0,15
3 Wai
74 Vc.c.
0,5% la 99,5% din tensiunea de alimentare
practic inﬁnită
<0,01mm
-30 la +100°C
>100MΩ la 500Vc.c.
100 x rezistenă sau 500kΩ (care prezintă valoarea mai mare)
cablu de 1 metru 3 ﬁre PUR 19/0,5

M4 x 0.7

Piuliă M4
Ø3

Ø14

Ø 13

Dimensiuni

7.5
34
Complet retras
(Reglaj ±2)

235.8

Toate dimensiunile
sunt exprimate în mm
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Lagăr
cu cap
al tijei
mamă
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