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Transdutores de Deslocamento Linear Variável

O LVDT é um dispositivo utilizado para converter movimento ou 
vibrações mecânicas, especificamente, movimento retilíneo, 
em corrente elétrica variável, tensão ou sinais elétricos, bem 
como em sentido contrário. São mecanismos atuadores 
usados, primariamente, em sistemas de controle automático 
ou como sensores mecânicos de movimento em tecnologias 
de medição. A classificação de transdutores eletromecânicos 
é feita pelos princípios de conversão ou pelo tipo de sinal de 
saída:

Princípios de conversão:

	 •	Eletromagnético

	 •	Magnetoelétrico

	 •	Eletrostático

Sinais de saída:

	 •	Saída analógica e discreta

	 •	Digital

Avaliando os transdutores eletromecânicos:

	 •	Qualidades estáticas e dinâmicas

	 •		Sensitividade	ou	taxa	de	transferência	-	E=	Δy	/	Δx	
ou	Δy	é	a	mudança	no	valor	de	saída	quando	o	
valor	de	entrada	de	entrada	X	for	alterada	por	Δx.

	 •		Sinal	de	saída	–	faixa	de	frequência	de	
operação 

	 •	Erro	estático	de	conversão	ou	do	sinal

O que é um Transdutor de Deslocamento Linear Variável 
(LVDT)?

Transdutor	 linear	 –	 Dispositivo	 que	 fornece	 um	 certo	 valor	
de	 saída	 de	 tensão	 relacionada	 aos	 parâmetros	 que	 estão	
sendo	 medidos,	 por	 exemplo,	 potência,	 para	 um	 simples	
condicionamento de sinal. Dispositivos chamados de sensores 
de	 posição	 são	 sensíveis	 à	 interferência	 eletromagnética.	
Pode-se	 reduzir	 a	 resistência	 elétrica,	 utilizando	 cabos	 de	
conexão	 menores,	 a	 fim	 de	 eliminar	 erros	 significantes.	 No	
caso	de	transdutores,	são	necessários	de	três	a	quatro	cabos	
de	conexão	para	a	alimentação	de	energia	e	para	o	sinal	de	
saída.

Transdutores	diferem	de	transmissores	porque	um	transdutor	
é	 um	 dispositivo	 de	 saída	 de	 tensão,	 ao	 passo	 que	 um	
transmissor tem a ver com saída de corrente. A degradação 
do sinal de dispositivos ou transmissores lineares é menor 

quando	são	utilizados	cabos	longos	e	no	caso	de	transmissão	
de longa distância.

TIPOS DE LVDTs:

Sensores	 de	 posição	 linear	 –	 Esses	 sensores	 determinam	
se	 é	 necessário	 medir	 uma	 corrente	 relativa:	 C-entrada,	
CA-saída,	 CC-entrada,	 CC-saída,	 ou,	 no	 caso	 de	 medição	
de	 frequências	 de	 ressonância	 de	 bobinas,	 em	 função	 da	
posição	da	bobina,	dispositivos	baseados	em	frequência.

Os LVDTs também são equipados com três tipos de núcleo:

Núcleo Fixo:	 Esses	 mecanismos	 são	 mais	 indicados	 para	
faixas	 longas	 de	 trabalho.	 Núcleos	 fixos	 ajudam	 a	 evitar	 o	
desalinhamento,	 pois	 são	 guiados	 e	 restritos	 por	 conjuntos	
de	baixo	atrito.

Núcleo Móvel:	Com	resolução	infinita,	o	mecanismo	de	núcleo	
móvel não tem desgaste e, portanto, não restringe a resolução 
dos	dados	medidos.	Esse	 tipo	de	mecanismo	é	conectado	
ao	objeto	a	ser	medido	de	forma	a	se	encaixar	folgadamente	
no tubo e, nesse caso, o corpo do LVDT tem de ser apoiado 
separadamente.

Núcleo com Avanço Forçado:	 Mecanismos	 que	 utilizam	
molas	 internas,	 força	 magnética	 ou	 motores	 elétricos	 que,	
continuamente,	empurram	o	núcleo	para	atingir	sua	extensão	
máxima.	Núcleos	com	avanço	forçado	são	usados	em	LVDTs	
para	aplicações	de	movimento	lento.	Esses	mecanismos	não	
exigem	 qualquer	 conexão	 entre	 o	 objeto	 a	 ser	 medido	 e	 o	
núcleo.

 
 

Transdutores de deslocamento linear variável são comumente 
usados em ferramentas de usinagem, aviônica, robótica e 
controle computadorizado ou de movimento e fabricação 
automatizada. Use as especificações a seguir para escolher 
corretamente um LVDT.

Transdutores LVDT com Saída de CC em Miniatura LD400.
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Linearidade:	 Desvio	 máximo	 da	 proporção	 direta	 entre	 a	
distância medida e a distância de saída em comparação com 
a	faixa	de	medição.

	 •	> 0.025 ± % do fundo de escala

	 •	0.025	-	0.20	±	%	do fundo de escala

	 •	0.20	-	0.50	±	%	do fundo de escala

	 •	0.50	-	0.90	±	%	do fundo de escala

	 •	0.90	-	±	%	do fundo de escala e acima

Temperaturas Operacionais:	>	-32ºF,	-32º	-	32ºF,	32º	-	175ºF,	
175º	 -	257ºF,	257º	e	acima.	Faixa	de	 temperatura	na	qual	o	
dispositivo	deve	operar	de	forma	exata.

Intervalos	de	Medição:	0,02”,	0,02”	-	0,32”,	0,32”	-	4,0”,	4,0”	
-	 20,0”,	 +/-20,0”	 (faixa	 de	 medição	 ou	 distância	 máxima	
medida)

Exatidão: Descreve a porcentagem de desvio do valor real 
em relação aos dados medidos.

Saída:	Tensão,	corrente	ou	frequência.

Interface:	 Serial	 (protocolo	 de	 saída	 digital	 padrão	 [serial]	
como	RS232)	ou	paralelo	(protocolo	de	saída	digital	padrão	
[paralelo]	como	IEEE488.

Tipo de LVDT:	 Balanceamento	 de	 corrente	 CA–CA,	 ou	 CC–
CC	ou	baseado	em	frequência.

DESLOCAMENTO

Transdutores de deslocamento linear variável ou LVDTs são 
transdutores elétricos utilizados para a medição de posição 
linear. Deslocamento linear é o movimento de determinado 
objeto	em	uma	direção	ao	longo	de	um	único	eixo.	A	medição	
do deslocamento indica a direção do movimento. O sinal de 
saída do sensor de deslocamento linear constitui a medição 
da	distância	percorrida	por	determinado	objeto	em	unidades	
de	milímetros	 (mm),	ou	polegadas	(in.),	cujo	valor	pode	ser	
positivo ou negativo.

Transdutores de deslocamento de precisão, são montados 
na maioria das linhas de produção para verificações de 
qualidade,	em	aplicações	do	 tipo	avançar/parar,	etc..	Eixos	
fabricados	com	aço	temperado,	anéis	de	vedação	e	êmbolos	
de titânio otimizam a função de precisão na maioria das 
condições industriais. A utilização de módulos de circuito 
integrado	 permitem	 uma	 saída	 linear	 mV/V/mm	 ou	 mV/V/

polegada	para	a	interface	com	sensores	de	entrada-padrão	
de CC, controladores industriais, registradores e interfaces 
de dados.

 
Os	LVDTs	são	projetados	para	atender	 inúmeras	aplicações	
industriais:

	 • Aplicações gerais 
	 •	Aeroespacial 
	 •	Diafragma	tipo	“flush” 
	 •	Aplicações	industriais	 
	 •	Áreas	perigosas 
	 •	Montagem	em	placa	de	computador 
	 •	Alta	exatidão 
	 •	Submersível 
	 •	Aplicações	sanitárias 
	 •	Customizado para aplicações especiais

DIAGrAMAS BáSICOS DE LVDT

Sensores de Deslocamento LVDT de CA LD320.

Transdutores LVDT de CC para Medição de Precisão LD500.

Diagramas gratuitos. Cortesia da Wikipédia  
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_variable_differential_transducer

Princípio de um Transformador Diferencial Variável rotativo
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Como Funcionam?

Um	LVDT	convencional	tem	três	bobinas	solenóides	alinhadas	
ponta a ponta, serpenteando o tubo. A bobina primária fica no 
centro	e	as	secundárias	ficam	no	topo	e	no	fundo.	O	objeto	
de	medição	de	posição	é	conectado	ao	núcleo	 ferromático	
cilíndrico	e	desliza	ao	 longo	do	eixo	do	 tubo.	Uma	corrente	
alternada ativa a bobina primária, induzindo tensão nas duas 
bobinas	secundárias,	proporcional	à	extensão	do	núcleo	de	
ligação.	Em	geral,	a	faixa	de	frequência	é	de	1	a	10	kHz.

O	movimento	do	núcleo	provoca	a	ligação	da	bobina	primária	
com as duas secundárias, dessa forma alterando as tensões 
induzidas. O diferencial de tensão de saída secundária, tanto 
no	 topo	 quanto	 no	 fundo,	 representa	 o	 movimento	 de	 fase	
zero calibrada. Utilizando um detector síncrono, é feita a 
leitura	de	uma	tensão	de	saída	que	se	relaciona	ao	desvio.	O	
deslocamento linear do LVDT pode ser de várias polegadas, 
funcionando	como	um	sensor	de	posição	absoluta	que	pode	
ser repetida e reproduzida. Outras ações ou movimentos não 
alteram	 a	 exatidão	 da	 medição.	 Os	 LVDTs	 são	 altamente	
confiáveis	porque	o	núcleo	deslizante	não	chega	a	tocar	na	
parte	 interna	do	tubo,	permitindo,	dessa	forma,	que	o	LVDT	
permaneça em um ambiente totalmente lacrado.

INOVAçõES E APLICAçõES

Algumas aplicações, tais como saneamento, papel e celulose, 
tratamento de resíduos industriais, bem como outros sistemas 
de controle de processo, fazem uso de controladores 
multiparâmetros.	Em	geral,	é	necessário	utilizar	controladores	
microprocessados	para	a	medição	de	pH,	condutividade,	e	
ORP.

Turbinas geradoras: Aplicações de turbinas geradoras em 
usinas de todo o mundo utilizam transdutores de deslocamento 
linear	 variável	 como	 sensores	 de	 posição,	 juntamente	 com	
condicionadores de sinal para fornecer a energia operacional 
necessária.	Tensões	e	 frequências	de	CA	necessárias	para	
os tipos de sensores de posição indutivos ou LVDT não são 
disponibilizados por fontes de linhas de geração.

Hidráulica: Sensores de posição linear servem como sensores 
de carga em acumuladores hidráulicos, sensores especiais 
externos	em	ambientes	hostis	com	alta	imunidade	à	vibração	
e	choques,	incluindo	todos	os	cursos	de	êmbolos	dentro	das	
capacidades	de	nossos	sensores.	No	caso	de	êmbolos	com	
cursos mais longos, converse com um de nossos engenheiros 
para	obter	informações	sobre	projetos	personalizados.

Automação: As aplicações de automação de LVDT utilizam 
sondas de aferição dimensional, hermeticamente seladas, 

para	executar	tarefas	–	fora	do	escopo	de	seus	laboratórios	
de	P&D	e	das	oficinas	–	sob	condições	hostis	do	ambiente	
de automação fabril, em ambientes de controle de processo, 
medições com infravermelho térmico e aferição industrial.

Aeronaves:	A	maioria	das	aplicações	no	setor	aeroespacial	e/
ou de aeronaves utiliza transdutores miniatura ou subminiatura 
de posição. São mecanismos sensores de deslocamento 
ativados	por	cabo.	A	OMEGA	pode	desenvolver	produtos	de	
precisão para aplicações em aeronaves comerciais, aviação 
espacial e sistemas ambientais para estações espaciais. Os 
produtos	 são	 montados	 em	 uma	 posição	 fixa	 e	 o	 cabo	 de	
deslocamento	é	anexado	a	um	objeto	móvel	como	um	trem	
de	pouso	ou	um	aileron.	O	cabo	se	retrai	e	extrai	diante	da	
ocorrência	de	movimento.	Dependendo	do	condicionamento	
de sinal e do sistema de montagem, a saída elétrica indica 
uma	diversidade	de	taxas,	ângulos,	extensões	e	movimentos.

Satélites: Além de aplicações em tecnologia de satélites e 
áreas afins bem como da produção de satélites, transdutores 
de posição são necessários em veículos espaciais, aeronaves 
de	carga,	aviões	de	caça,	drones,	aeronaves	experimentais,	
mísseis, reatores nucleares, simuladores de voo ou ferrovias 
de alta velocidade.

Os	engenheiros	da	OMEGA	são	treinados	e	têm	experiência	
em	 projeto	 e	 fabricação	 de	 produtos	 específicos	 para	
as	 diversas	 indústrias,	 incluindo	 controles	 de	 automação	
industrial, controladores de movimento, turbinas geradoras, 
servo atuadores lineares, robótica e atuadores proporcionais. 
Caso	não	tenhamos	em	estoque	o	LVDT	específico	para	sua	
indústria,	temos	como	discutir	outras	soluções	e	ideias	para	
a produção de sistemas personalizados para atender os 
altos padrões de sua empresa. Desde satélites, aeronaves 
e reatores nucleares até turbinas hidráulicas e geradoras, 
temos como utilizar nossa tecnologia de ponta para atualizar, 
modernizar e incorporar funções de sensores de medição 
de alta precisão e controles de automação industrial a seus 
padrões de produção.

Fonte

1.  http://opencourseware.kfupm.edu.sa/colleges/ces/me/me413/
files%5C2-Chapters_Chapter_6_Electrical_and_Electromechanical_
Systems_2.pdf

2. http://www.omega.com/pptst/LD500.html

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_variable_differential_transformer

4. http://www.OMEGA.com/section/sensors-transducers.html

Transdutores de Deslocamento com Saída de Tensão CC LD620.
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