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lNLEIDING

In de flexibele produktie-automatisering (FPA) vormen servoregelingen de mogelijkheicl tot het traploos

Instellen van cilinders en pneumatische- en hydraulische motoren. Servogeregelde systemen kunnen hun

ultgangsgrootheicl ledere gewenste waarde binnen een bepaald berelk laten aannemen. Olt

ultgangsslgnaal Is bv. positie. snelheid. kracht of hoekverdraallng. Het blnnen bepaalde grenzen

instelbaar zijn van een grootheid Is het kenmerk van flexibllitelt. Vooralln de hanteertechnlek bledt dit

grote voordelen.

Het dynamlsch gedrag van het geregelde systeem probeert men te modelleren met diverse

regelstrategieen. In hoofdstuk 1. zal kort het gedrag van servogeregelde systemen worden besproken.

De daarop volgende hoofdstukken zljn enerzijds gewijd aan recent ondezoek aan universiteiten

(proefopstellingen) en anderzijds aan standaard In de handel verkrijgbare komponenten.
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Hoofdstuk 1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN SERVOSYSTEMEN

1.1. Het ge·idealiseerde servosysteem

Kenmerkend voor een servosysteem is dat in de open keten In leder geval een Integrator voorkomt en

bovendien een eerste- of tweede-orde-element. Blj een Ideaal servosysteem bestaat de open keten

aileen ult een Integrator. Het is een onbelast systeem. Het b10kschema Is weergegeven In figuur 1.1.

/I

_L. _

Figuur 1.1. Ge'idealiseerd servesysteem [1].

Voor het verschilsignaal t: geldt:

t: =r-y='t!!X
cit

Kenmerken van dit systeem zijn de volgende [1]:

a - Blokschema (tegengekoppelde integrator).
" b - Kwasi-slatische karakterisliek.

',open bten c _ Responsie Op sprongfunklic.
'~ d - Arnpliludekarakleristiek.,

/1.1 h-..,..,..-"';'~--
gesloten ClI.!
keten l'

1. De statische afwijking is nul. Dankzij de integrator zal het verschil e voor een constant ingangsslgnaal

r gelijk aan nul moeten worden.

2. De snelheidsfout e.,='tm. Bij een konstante ingangssnelheid r=mt zal een verschil e optreden dat

evenredig Is met de optredende snelheid m.

3. De bandbreedte fl)b = 1/'t. De gesloten keten gedraagt zich als een eerste-orde-systeem met

y/r=l/('ts+l). Dit systeem heeft een bandbreedte van fl)b=l/'t.

Indien nu aan een servosysteem eisen worden gesteld zoals een k1elne snelheldsfout, een snelle

sprongresponsie of een grote bandbreedte. dan moet de integrator-tijdconstante 't voldoende klein

worden gekozen om aan deze eisen te voldoen. Dit is in de praktijk begrensd omdat in de rondgaande

keten ook andere dynamische elementen voorkomen. Er is gevaar voor Instablliteit.

Servosystemem worden vaak voer energieversterking gebruikt. Er wordt een energiebron van groot

vermogen gestuurd met het verschilsignaal e, dat met weinig energle wordt bepaald. Een verandering
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van de ultgang y vergt vaak en hoog vermogen. Oit gebeurt bv. blj het aansturen van een grote

hydraulische cilinder. Het begrip energieversterking mag nlet verward worden met signaalversterking.

1.2. Invloed van de belastlng

In het algemeen is de belasting van een servosysteem een storing. Storingen zijn by. externe belasting,

coulombwrijving, newtonse wrijvlng en massakrachten. In figuur 1.2. Is weergegeven hoe een storing

z aangrljpt.

y

Figuur 1.2. Invloed van de belasting [1].

Indien nu een tegenwerkende belasting Z optreedt, zal dyjdt afnemen als t: constant b1ijft. Anders

gezegd: t: zal moeten toenemen om de oorspronkelijke dyjdt te moeten handhaven. De Invloed van z

op dy/dt is te zien in figuur 1.3.

Z(O Zoo z>o

Figuur 1.3. Het verband tussen z en dy/dt elJ

Volgens figuur 1.2. Geldt:
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Het verschll e, dat de besturingsfout Is van het servosysteem, bevat dus twee komponenten: de ene

component Is evenredig met de optredende snelheld dy/dt (snelheldsfout), de andere met de belasting

Z (belastlngfout). We kunnen nu de belasting Z opgebouwd denken ult vier komponenten, nl. de reeds

genoemde coulombwrijving, viskeuze wrijving, externe beJasting en massakrachten. Voor z kan dan

geschreven worden:

Z"Z.+Zt:+W~+~
dt tJt2

De verschillende onderdelen van de belasting kunnen In een b10kschema worden aangegeven en

vereenvoudlgd. olt Is gedaan In figuur 1.4. Het blijkt. dat aileen al ten gevolge van de bewegende massa

een servosysteem geen zuiver tegengekoppelde integrator Is. In de rachte keten komt nog een eerste

orde element voor.

In de praktijk Is het beeld nog gecompliceerder dan In dit geval omdat er nog meer eerste- en tweede

orde elementen voorkomen.

figuur 1.4. [1]

r

Invloed van massakrachtcn en viskcULC wrijving.

y
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Hoofdstuk 2. PNEUMATISCHE SERVOSVSTEMEN

2.1. Inleldlng

Bij pneumatische servosystemen wordt in het algemeen een gewenste stand van de pneumatische

actuator (clllnder) nagestreefd. 50ms wordt de kracht die de cilinder ultoefent als ultgangsgrootheid

gekozen [2].

Het is echter niet mogelijk zonder speciale voorzieningen de zuiger nauwkeurig te posltioneren. De

oorzaken hiervoor zijn een lage laststijfheid en een stecht dempingsgedrag. Bovendien zorgen

coulombse wrijving en stromingsweerstand voor nlet-llnearltelten. Medeme hulpmlddelen die de

realiserlng van een servoregeling met voldoende kwalltelt mogelijk maken zlJn enerzljds geavanceerde

regelalgorltmen (toestandsregeling, systeemherkenning [5]) en anderzijds de regelcomponenten. zeals

sensoren. microcomputers. snelle servoventielen en servocllinders [3].

2.2. Het pneumatisch servoventiel

De centrale component In het systeem is het propotionele- of servoventlel. Het ventlel wordt bediend

door een magneetspoel waardoor een stroom v10elt of een stuurdruk die proportloneel Is met de

gemeten afwijking van de gewenste uitgangswaarde. De doorlaat van het ventle! is recht evenredig met

de opgelegde spanning c.q. druk, zOOat er een lineair verband OOstaat tussen afwlJking en ondemomen

regelaktie. De In verhouding tot hydraulische systemen hoge comresslbilltelt van het arbeidsmedium

lucht kan aileen met een snel schakelend ventiel met hoge volumestroom gecompenseerd worden.

Aan een pneumatisch servoventiel worden de volgende eisen gesteld [2],[3]:

hoge versterking: Een klein stuursignaal (stroom door de spoel, druksignaal) moet een grote

hoeveelheid lucht doorlaten.

hoge dynamiek: Het verhogen van de schakelfrequentie levert fasedraaiing op. Hoe hoger de

kantelfrequentie, hoe beter het ventiel.

geringe hysterese: Het b1ijkt dat de heen- en teruggaande bewegingen van ventielen soms niet

samenvallen. Het verschil is de hysterese. Met het dalen van de hysterese stijgt de kwalltelt van het

ventiel.

lineariteit: Het verband tussen stuursignaal en luchtdoorlaat moet de rechte door de oorsprong zoveel

mogelijk OOnaderen. Voor de positienauwkeurigheid moet rond de oorprong de IInearlteit dicht OOnaderd

worden.

In figuur 2.1. zijn de prestaties van mOOeme ventielen van de firma Kolvenbach [12] weergegeven. De

ventielen geven een fasedraaiing van 90° bij een frequentie van 80 Hz. Nlet-linearitelten worden

elektronisch gecompenseerd.
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Figuur 2.1. Proportionalltelt en dynamisch gedrag van een servoventiel. A: Amplltude- en fasekarakteris

tiek. B: Verband tussen druk en ingangsspanning, volumestroom en Ingangsspanning. Unk nlet

gecorrigeerd. rechts softwarematig gecorrigeerd [12].

8



Enkefe ventieluitvoeringen: een 5/3-schuifventiel met torque-motor, bewegende spoel en magneet [13]

en draalschult [12] (figuur 2.2.).

t--------93--------;

RAP
(j) Schieber

a> Gehiiuse

Q) Motor

@ Winkelsensor

,- stufig

mit

T~-"'otor

2- stuflg

mit

Touchspulsystem

,- stufig

mit

Proportionolmognet

Figuur 2.2. 5/3-servoventielen [12],[13]

2.3. Servoregeling met vier 2/2 ventielen in brug geschakeld

Een pneumatische cilinder kan ook aangestuurd worden met vier 2/2 venllelen de In een brug van

Wheatstone zijn geschakeld. De ventielen worden bediend met een pulsbreedte-gemoduleerd slg08al

[8]. In figuur 2.3. is te zien hoe een dergelijk signaal wordt opgebouwd. De hoogte van het verschil

tussen de gewenste en werkelijke positie van de zuiger bepaalt de breedte van de pulsen die O8ar de

ventielen gestuurd worden. De gebruikte ventielen hebben zeer k1eine afmetingen, zodat ze snel kunnen

schakelen.
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Figuur 2.3. De brugschakeling en het pulsbreedte-gemoduleerd signaal [8].

De firma Herion biedt een elektropneumatische posltieregelaar aan. De brugschakeling van 2/2

ventielen. regeleenheid en aanslultkast zijn in een unit verenigd. Zie f1guur 2.4. De regeleenheid kent

een aanta! instelbare parameters. zodat de unit op een actuator kan worden afgestemcl.

Figuur 2.4. Elektropneumatische posltieregelaar (Herion) [8].
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Een gelijke schakeling met een toestandsregelaar is gerealiseerd op de TH-Aken [10]. De positie,

snelheld en versnelling van de zuiger worden teruggekoppeld. De nauwkeurigheid is echter sterk

afhankelijk van de groone van de te verplaatsen massa (0,04 mm tot 0,2 mm bij 5 tot 20 kg).

2.4. Cilinders

Voordelen van pneurnatische cilinders zijn (3):

-eenvoudige, goedkope en robuuste constructie

-eenvoudlge reallserlng van Iinealre beweglngen en rotaties met hoge snelheld

-kompakte afmetingen

-gunstige dynamische eigenschappen: geringe compacte en hoge vermogensdichtheid

-betrouwbaar

Deze eigenschappen maken de pneumatische servo-aandrijving geschlkt voor de hanteertechniek (pick

and-place units). Bij de constructie van servosystemen kan doorgaans niet van conventionele cilinders

gebruik worden gemaakt. De coulombse wrijving tussen de afdichtlngen van zuiger en stang en het

cllinderhuis zorgt voor storende effecten [3]. In figuur 2.5. Is de coulombwrijving weergegeven. Het is

een wrjjvingskracht. waarvan de richting tegengesteld is aan de snelheld dyjdt. De coulombwrijving

resulteert in een dode slag [2]. In het meest ongunstige geval is de dode slag groter dan het oplossend

vermogen van de positiemeting en resulteert dit in het trillen van de zuiger rond de gewenste positie [3].

z

®

-1z..11------

------4-1z.1

Figuur 2.5. De coulombwrijving en de dode slag. Zc=wrijvingskracht; £=verschilsignaal (1).

Criteria waaraan een goed afdichtingsmateriaal en -ontwerp moet voldoen zijn [3]:

-geringe wrijving

-klein verschil tussen statische- en dynamische wrijvingscoefficient

-1age lekstroom

-druk· en snelheldsonafhankelijke wrijvingskrachten

De beste afdichting is een verende teflon ring in een spleet. In flguur 2.6. is een dergelijke afdichting

weergeven.
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Figuur 2.6. Teflon afdichting. 1=cilinderwand;2=zuiger;3=verende onderring;4=teflon afdichtingsring.

2.5. Lamellenmotoren

Het is eveneens mogelijk om pneumatisch rotaties te realiseren. Er is een veelvoud van persluchtmoto

ren op de markt. In de hanteertechniek biedt de persluchtaandrijving in het vermogensgebied beneden

1 Kw voordelen; boven deze grens voldoen hydraulische en elektrische aandrijvingen beter [4].

In [4] wordt een servo-aandrijving met een lamellenmotor beschreven. Het principe van de

lamellenmotor is gegeven in figuur 2.7.

Bile 3.3.: Ums~euerbare Lamellenmo~oren

Bei der aymmetriSc:hen Auafiihrung e), "expandierender" Mo~o=, is:

der Winl<eloereic:h Z wisc:hen Einla Jlac:hlu P. ( ES) und Ausle J5

Offner. (lob) grO Jler Ills der Absund zwuc:hen zwei Lameller.. Die ir.

der Kemmer verbllebene Luft wird hin~er der en~en Au61aJlOffnun;

bis ZUIl, 100 der zwei~en Offnung l<omprimiert.

Figuur 2.7. Pneumatische lamellenmotor (principe) [4].

De redenen voor de keuze van een lamellenmotor zijn:

-constant koppel over het toerenbereik

-onbegrensde inschakelduur

-beJastbaar tot stilstand
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-overbelastbaarheld tot omkeren van draairichting

De onder 2.3. genoemde voordelen zljn eveneens van toepassing.

De lamellenmotor drijft mlddels een schroefspindel een translatie-as aan. Door aaneenschakellng van

meerdere assen wordt een Industrie-robot opgebouwd. Het betreft een robot van het Rn-type (Zie figuur

2.8.

Figuur 2.8. Industrie-robot met een rotatie- en twee translatie-assen (Rn) [4]

Het werkgebied bedraagt 360° * 600 mm * ± 300 mm en de last maxlmaal 5 kg.

2.6. Positiemeting

A1s meetorgaan worden digitale positiemeetsystemen toegepast. Het hoog oplossend vermogen is

hiervoor de belangrijkste reden. Bijkomend voordeel Is de vorm van het meetslgnaal; het kan zonder

ornzetting aan een computer worden aangeboden. In relatle tot de mechanlsche komponenten zljn het

echter geen goedkope systemen [4]. Voor translaties worden meetlinealen, voor rotaties resolvers

gebruikt.
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12.7. Resultaten van geregelde systemen

De In [3] beschreven cilinder wordt met een toestandsregeling beeliend. Terugkoppeling van positie,

snelheid en versnelling levert de volgende prestaties:

-maxlmale snelheid 1,4 m/s bij een stapvormlg Ingangsslgnaal van 0 naar 200 mm

-posltienauwkeurigheid gelijk aan oplossend vermogen van het wegmeetsysteem (onbelast)

-Iaststljfheld 5 kN/mm

-hysterese nihil

-stapvormlge storingen tot 15% van de maxlmale cilinderkracht worden In mlnder dan 0,3 s gecorrlgeerd.

De Rn-robot [4] heeft de volgende prestaties:

-R-as: max hoeksnelheid 142°/s bij en stap van -45 0 naar 450

-T-as: max snelheid 0,63 m/s bij een stap van -100 naar 200 mm

vanwege hoge versnellingen en beperkte stijfheid van zijn constructie trilt de robot bij het bereiken van

de eindposltie lang na. Een verdere optimalisatie is hler gewenst.

2.8. Standaard komponenten

De In [3] en [4] beschreven proefopstellingen stammen ult de tweeele helft van de jaren '80. De venlielen

en cilinclers die gebruikt worden zijn standaard komponenten aangepast voor hat toepassen In een

regelkring. De industrie is op dit moment al in staat servo-aandrijvingen te laveran. Hieronder voigt een

opsomming.

In 2.3. is de positieregelaar van Herion al genoemd. Dit systeem werkt met pulsbreedtemOOulatie en

ventielen in een brugschakeling.

Het aansturen van een 5/3 ventiel wordt vaak als principe voor servo-regeling gebruikt. Martonair

prOOuceert een positioner, dit is een zuiver mechanisch geregalde servocllincler. De gewenste

zuigerstand is recht evenredig met een aangebOOen stuurdruk. De werkelijke stand van de zulger wordt

middels een trekveer teruggekoppeld naar het ge'integreerde 5/3 ventle!. Meer Informatle Is te vinclen

in bijlage 1.

Doedijns Pneumatiek levert cilinders van hetzelfde type en vergelijkbare prestaties. De ultvoering vraagt

wat meer inbouwruimte. Zie bijlage 2.

Bosch gebruikt een elektronische regeling voor zijn servocilinclers (Zie bijlage 3.). Er kunnen standaard

cllinders toegepast worden. De gewenste waarde van de zuigerstand wordt In de vorm van een spanning

aangeboden. De werkelijke stand van de zUiger wordt gemeten met een schulfpotentlometer . Volgens

Bosch Is dlt een goedkope oplossing. De nauwkeurigheid van deze sensor Is beter dan de

veerterugkoppeling van Martonair en Doedijns, zOOat de positie van de zulger een decade nauwkeuriger

is. Het 5/4 servoventief moet in combinatie met een regefversterker gebrulkt worden, die nlet-llneariteiten

in de ventielkarakteristiek (volumestroom-stuursignaal) compenseert. Het BOOe-diagram van het ventiel

laat zien dat het ventief een fasedraaiing geeft van -450 bij een frequentie van meer dan 100 Hz. Over

het principe van de positieregeleenheid wordt geen informatie verstrekt.
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Hoofdstuk 3. HYDRAULISCHE SERVOSYSTEMEN

3.1. Aigemeen

In verhouding tot pneumatische aandrijvingen hebben de hydraullsche een hogere krachtdichtheld [5].

Het arbeldsmedium olie heeft een hogere stijfheld als perslucht. De laststljfheld Is zaer hoog.

De eenvoudige e1ektrlsche aansturing en vermogensoverdracht maken de hydraulische aandrljvlng

toepasbaar blj de IndustriAle automatisering (bv. hydraulische robots en pijpbuigmachlnes). Asn het

stoorgedrag en de posltlenauwkeurigheid worden hoge elsen gesteld.

3.2. Servogeregelde hydraullsche zwenkcilinder

Op de TH-Aken Is een proefopstelling met een servogegeregelde zwenkcilinder gerealiseerd [5]. In flguur

3.1. is de zwenkcilinder weergegeven. Figuur 3.2. Is het blokdiagram van de servoregeling. De

verdraailng van de cilinder wordt gemeten met een Inkrementele hoekmeter en vergeleken met de

gewenste waarde. De digitale regelaar stuurt via een versterker het servoventiel aan.

Gehause

Verdrangerraum A

Figuur 3.1. Doorsnede van de zwenkcilinder [5].

Befestigungsstift

FIOgel

Schwenkwelle

Verdrangerraum B
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Flguur 3.2. Blokdiagram van de regelkomponenten [5].

3.3. CNC-poshieregelaar

De firma PEES Elektronik heeft een elektronische servoregeling ontwlkkeld voor hydraulische

aandrijvingen [6]. De regeling stuur een proportioneel ventiel aan. Softwarematig kunnen een groot

aantal parameters worden ingesteld. De karakteristiek van het ventiel kan op de regeling Ingesteld

worden, zodat niet-Iineariteiten gecorrigeerd worden. Hysterese kan worden gecompenseerd. Voor het

meten van de werkelijke zuigerpositie zijn Ingangen geschikt voor ultrasoon-, Inkrementele- en

potentiometrische Iinealen aanwezig. Elke 2 ms worden de sensoren uitgelezen. De posltlenauwkeurig

heid bedraagt 0,01 mm.

3.4. Brugschakeling

Het gebruik van een brugschakeling mat vier 2/2 ventielen maakt het mogelijk de servoregeling volledig

digitaal te maken. Er hoeft geen analoog signaal naar een servoventlel gestuurd te worden [9]. De

ventielen worden bediend met een pulsbreedte-gemoduleerd signaa!. De schakeling met 4 snelschakel

ventielen is te zien in tjguur 3.3.

16



Wegmessystem Zylinderantrteb
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Schnellschalt
ventlie

Druckversorgung

Figuur 3.3. Hydraulische brugschakeling [9]

Oat de ventielen een discreet signaal krijgen aangeboden b1ijkt uit het verioop van de zuigerpositie op

een stapvormig ingangssignaal. In figuur 3.4. is het gedrag van de brugschakellng weergegeven bij een

aftasttijd van 2 ms en een pulsfrequentie van 200 Hz. De schuine flank van signaal 1 Is het gevolg van

de maximale oIiestroom. De positie van de zulger verandert met een trapvormig verioop.

1M1.401.35

2 , n,
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Figuur 3.4. Gewenste en werkelijke waarde van de zuigerpositie en het stuursignaaJ [9].

17



3.5. Beanbesturlng ven een hydreullsche portaelrobot

Een hydraulische portaalrobot voor het waterstraalsnijden van tapijten en instrumentenpanelen voor de

automobielindustrie werd voorzien van hydraulische actuatoren [7]. Dit is weergegeven In figuur 3.5.

BrOckenachse

(2 Antriebe) ---,,,,,,,
",,,,,,,,

J/

ca.3.00m

ca.4.00m

Figuur 3.5. Opbouw van de portaalrobot [7]

De brugas en de as van de kat worden aangedreven met een hydraulische zuigermotor met 7 cllinders

en spindel. De hefas heeft een hydraulische cilinder als actuator. A1s eisen aan de robot gelden: een

versnelling van de effector van 30 m/s2 en een positienauwkeurlgheid van 0,2 mm.

De compressibiliteit van de hydraulische olie leidt tot enkele resonantiefrequentles. De rotatiemotoren

vertonen elk een elgenfrequentie van ongeveer 50 Hz. De oJiekolommem In de cilinder van de hefas

kunnen gemodelleerd worden tot twee In serie staande veren. De elgenfrequentle Is afhankelljk van de

stand van de zulger en loopt van 50 tot 80 Hz.

De wiskundige modellerlng van de totale robot geeft een systeem van hogere orde (>50). De

rekencapaciteit is voor dergelljke systemen ontoerelkend en daarom Is e1ke as teruggebracht tot een

tweede-orde systeem. Afhankelljk van de onder1inge stand van de assen worden parameters van elke

as gewijzigd. Een dergelijk model is voldoende nauwkeurig en levert geen tijdnood op blj de besturing.

De inkrementele positiesensoren worden gebrulkt om een toestandsvector met posltle, snelheid en

versnelling terug te koppelen. Er wordt verder gebruik gemaakt van een geoptlmallseerd Kalman filter

en rekonstruktor. Dit is een beproefd regelconcept [11].

De servoventielen vertonen nlet-lineariteiten In hun karakteristlek. Deze worden numerlek gecompen

seerd.
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De wrijving In de hydraulische komponenten is niet gemodelleerd. Oit schijnt te complex.

De toestandsregeling maakt het mogelijk met de regelbare hydrauliek een Iichtgewicht constructie te

maken. Dit komt vooral door de hoge krachtdichtheid van de hydraulische aandrijvlng.
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CONCLUSIES

In hoofdstuk 1. b1eek, dat een lcIeaal servosysteem een utopie Is. A1s gevolg van de belasting (wrijvlng,

massakrachten, etc.) treden afwljklngen op (plaatsfout, sne/helclsfout). De belastlng Is In felte een storing.

Deze fouten zl)n nlet te ellmlneren, maar kunnen blnnen de elsen aan de regellng worden gebracht.

De s1eute/ tot het mlnlmallseren van fouten Is het zo goed moge/ljk wlskundig modelleren van de

componenten van de regelkrlng. Men maakt hlerblj gebrulk van geavanceerde regelconcepten.

Toostandsregellng wordt veel toegepast. Het b1ljkt, dat de terugkoppellng van plasts, snelheld en

versnelling van de zulger een minimale voorwaarde Is. Een andere technlek die gebruikt wordt, Is die

van de systeemherkennlng.

De problemen die optreden blj het modelleren zljn de volgende:

Orde van het systeem: Vaak wordt het systeem door hogere-orde differentlaalvergelijklngen beschreven.

De rekencapaciteit van de besturingscomputer Is nlet toerelkend voor dergelijke modellen en wordt

traag. De vereiste sample-frequentie voor het meten van de toostand vormt de beperking. Het model

wordt tot een lagere-orde systeem vereenvoudigd (bv. tweede-orde). Onnauwkeurlgheden worden

acceptabel gevonden.

Complexiteit van het systeem: Voor sommige komponenten van het systeem is het Inzicht in het gedrag

ontoereikend. Met name geldt dit voor wrijvingsproblemen (zuiger-eillnderwand). 80ms wordt wrijving

niet gemodelleerd. soms gebrekkig. Beide oplossingen zijn niet bevredlgend; dlt geldt vooral bij

pneurnatische componenten. Gezien de hoge nauwkeurigheid die Bosch pneurnatische cilinders halen.

;s dtt hardware-matig opgelost met een goOOe afdichting.

Tijdvariantie van het systeem: Ais gevolg van temperatuurschommelingen en s1ijtage veranderen

parameters van het systeemmodel. De afwijkingen op langere termijn zijn niet onderzocht.

Ondanks deze nadelen worden toch goede resultaten geboekt. Het Is mogelijk het niet-llnealr gedrag

van ventie/en en stromingsweerstanden software-rnatig te Iinearlseren. Zo is het mogelijk om met

betrekkelijk goedkope onderdelen een Iineair systeem te creeren. Ott In tegenstelling tot het zelf

aanpassen van by. ventielen. wat enkele jaren geleden werd gedaan aan de TH-Aken.

Afhankelijk van de positie van de zuiger varieert het model van de actuator. De stijfhelcl van de olie- of

Juchtkolom verandert. Dit effect kan gecompenseerd worden doorafhankelijk van de stand van de zuiger

de modelparameters aan te passen.

De TH Aken doet veel onderzoek naar de hydraullsche en pneurnatische servo-aetuator. De hoeveelheid

kennis die er Is vergaard staat In contrast met de welnlge systemen die op de markt aangeboden

worden. De reden hiervoor is de hoge kwaliteit van bestaande e1ektrische servo-aandrljvingen.

Dissertaties en artikelen in tijdschriften zoals Olhydraulik und Pneumatik geven veel Inzicht In de

problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Gegevens ult brochures van fabrlkanten zijn vaak

onvoldoende.
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Er zijn twee schakelingen van ventielen en actuator besproken. De een Is een proportioneel ventiel met

een actuator de tweede een brugschakeJing van vier 2/2 ventielen en een actuator.

De brugschakeling heeft als voordeel dat er geen complex 5/3 servoventiel met elektronlsche

compensatie nodig Is. De signa/en zijn vollOOig digltaal. Het nadeel Is het stapvorm/g vertoop van de

bewegingen. Dit komt sterk tot uiting bij hydrauJische actuatoren. De ventielen worden badlend met een

pulsbreedte-gemoduleerd slgnaal.

Het gebru/k van een servoventiel garandeert v10eiende beweg/ngen. Er Is maar een ventlel nod/g, dat

met een analoog signaal of met een stuurdruk wordt badlend.

Hydraulisch Is een hogere nauwkeurigheid te bereiken dan pneumat/sch. De compress/billtelt van olie

is lager dan die van lucht. Een belangrijke factor is het gebruik van nauwkeurlge posltlemetlng en snelle

venUe/en met een Iinealr gedrag. De goOOe posltiemeting en ventlelen van Bosch reallseren een

nauwkeurige posltionering, die beter is a/s vollOOig mechanlsche systemen.
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Bljlage 1. Martonalr Positioner

o Standardhublangen sichern hohe Lieferbereitschaft
o Kompakte Bauform senkt den Platzbedarf
o Genaue Reproduzierbarkeit sichert Wirtschaftlichkeit
o Vielfalt der Befestigungen erweitern Einbaumoglichkeiten
o Weltweite VerfLigbarkeit garantiert Anwendernahe

Technische Merkmale
Wirkungsweise

Betriebsdruck
Steuerdruck
Empfindlichkeit
Linearitat
Reproduzierbarkeit
Nullpunkteinstellung
Geratetemperaturbereich
HUblangen
Materialspezifikation

Sonstiges

Doppeltwirkende Zylinder mit integriertem Stellgerat, bei denen die Stellung der Kolbenstange
proportional einem Steuerdruck regelbar ist
2-10 bar
0,207-1,035 bar
0,007 bar
1,3 % vom Hub
0,75% vom Hub
10 % vom Steuerdruck
5°C (100% trockene Luft) bis 80°C
75, 125, 200 mm
Ventil, Kolben und Zylindergehause Aluminium. Kolbenstange Edelstahl rostfrei (austenitisch). Kolben
stangenende und Federregulator Stahl kadmiert.
Die Stellung der Kolbenstange ist nur vom Steuerdruck abhangig und wird nicht durch Schwankungen
des Betriebsdruckes oder durch Temperaturschwankungen beeinfluBt. Die Nullpunkteinstelfung befind£
sich vome an der Kolbenstange und ist leicht zuganglich. Der Regelteil ist vollkommen eingekapselt u'
somit gegen Verschmutzung geschutzt. Dauernder Luftverbrauch max. 0,35 dm3/s
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Ersatzteile

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 45 31 30 29 28

Tvp 1 2 3 4 5*" 6** 7** 8
Feder- Stitt Stilt Sicherungs- Dichtung Folie O-Ring Deckel
Regulator ring

M/1525 M!P18375 M/P1717/2 M/P1584/55 M/P1607/129 MDl/l00/789 S/P14400 MOR/161/7 M/P18381

M/1540 M/P18375 M/P1717/2 M/P1584/55 M/P1607/130 MDI/10017B9 S/P14400 MOR/la6/6 MlP183B3

Tvo 9* 10* 11 12** 13 14 15 16
Kolbenstange Zylinderrohr Membranstilt O-Ring Halteplat1e Schraube Spannplat1e Schraube
komplet1

M/1525 OM/15251' /21 M/Pl84521 M/P18758 MOR/2050/? MlP18368 M/P1639!26 M/P23750 M'P1639/26

I M!1540 OM '1540/"/21 M/Pl84701 M/P18758 MOR/20S0/7 M/P18368 M/P1639'26 I M/P237S0 M/P1639/26

I Tvp 17 18 19 20 21 22 23*" 24
! Sicherungs- Einschraub- Sicherungs- Distanzrohr Filter Ventilschieber Feder Sicherungs-

ring filter rinQ komplet1 ring

M'lS25 M,P1607/73 M/1S11 S/P1607/128 M/P18372 S/P14624 OMl1525/22 MlP21 064 M/P1622/16

M'1540 MP1607/73 M/1512 S/P1607/128 M/P18372 S/P14624 OM /1S25/22 M/P21064 M/P1622/16

Tvp 25 26 27* 28** 29 30 31 32**
I Feder- Mut1er Zugstange O-Ring Ventil- Schraube Sicherungs- MembranI

fuhrunQ gehause ring
M/1525 M/P22688 M/P1500/27 M/P183841 MOR/2068/7 M/Pl8473 MlP1639120 S/P1622121 S/P8822

M/1540 M/P22688 M/P1S00/27 M/P184741 MOR/2068/7 M/Pl8472 M/P1639/20 S/P1622121 S/P8822

Tvp 33 34 35** 36** 37** 38* 39 40
I Membran- Membran- Membran O-Ring Dichtung Ruckkoppe- Distanzrohr RingI

ZWlschenstuck stUck komplet1
i M/lS25 M/Pl8434 M/Pl8439 M/P18373 M/P206217 MU/250/7 OM/152Sr123 S/P14565 S/P16030
I M/1540 M/Pl8434 M/Pl8439 M/P18373 M/P206217 I MU!400/7 OM/1540r123 S/P14S6S S/P16030

I • O,e Ersatzteilnummer ist durch Angabe des Hubes

Typ 41**" 42 43 44 45** zu erganzen
•• Te,le Sind nur 1m Verschle,Bteilsal2 heferbar

Abstreifer Sicherungs- Sicherungs- Kolbenstang.- O-Ring
ring scheibe ende VerschleiBteilsatze

M/1525 MRW/l00/39 S/P1609/16 S/P16031 M/P18380 MOR/17698/6
M/1525175. .. ./125, .. ./200 = OM/1525/00

M/1540 MRW!100/39 S/P1609/16 S/P16031 M/P18380 MOR/l07/7 M/1540175.. ..1125....1200 = OM/1540100
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BiJlage 2. Servo-cllinders Doedijns Pneumatlek

"'" doedijns
'( pneumatiek

~,

SERVO·CILINDERS SERlE
FS

Servo-cilinders met standsteller. boring
80-160 mm slag max. 750 mm, diverse
bevestigingshulpstukken.
Serie FS

Toepassing
Snelle. gevoelige en nauwkeurige pneumatische
positionering van: reehtlijnige bewegingen.
regelafsluiters, schuiven en kranen, variatoren.
en overal waar men een stand - onafhankelijk
van de verelste kraeht - lineair wil regelen.
Men maakt daarbiJ gebruik van een variabele
stuurdruk (3-15 PSI). waarbij de ingestelde druk
de verelste posille bepaalt. BiJvoorbeeld 50%
van de stuurdrukrange (9 PSI) resulteert in een
positle van de eilinder op 50% van de slaglengte.

Beschrijving
Komplete eenheid. bestaande uit een
aangepaste ISO eilinder en een 'FOXBORO'
standstelier Verkrijgbaar in direkt en indirekt
werKenoe uitvoeringen, waarbij de zuigerstang
respeetievelijk uit- of ingaat biJ stiJgend
stuurslgnaal. De stand van de zUlger is over de
gehele slag Iineair afhankelijk van het stuur·
signaal. Er wordt voor de eilinder zelf gebruik
gemaakt van de normale werkdruk.

De standsteller (Foxboro) heeft een terug
meldincsmeehanisme met een RVS trekveer: het
ontbreken van stangen of een Iineaal garandeert
een nauwkeurige en storingvrije werking.
De konstruktie bevat een minimum aan
bewegende oelen. Het regelmeehanisme zeIt IS
opgesloten in een druip- en spatwaterd,cht
aluminium huis. De afstelltng gesehleOt met een
sehroeveoraaler.

Technische gegevens standsteller
Nauwkeurigheid: 1% van de totale slaglengte
Aanspreekgevoeligheid: 2,5 em wk
Stuursignaal: 3 ... 15 PSI (0,2 ... 1,0 bar)
Werkdruk: 2 ... 10 bar
Luehtverbruik:de standsteller heeft bij 3 bar
werkdruk een kontinu verbruik van 21 IImin.·
(vrije lueht)
Omgevingstemperatuur: -15 ... +70°C
(standaard)
Aansluitingen: 'I." NPT

Cilinder
Boringen: 80·100-125·160 mm. grotere diameters
op aanvraag.
Siagiengte: standaarduitvoering tot 500 mm.

met dempingseenheid tot 750 mm.

De teehnisehe uitvoering en konstruktiedetails
van FS-eilinders zijn met uitzondering van enige
aanpassingen gelijk aan die van de standaard
eilinders. Met betrekking tot de kraehten. wordt
om een stabieJe regeling te verkrijgen,
geadviseerd een boring te kiezen met een
overdimensionering van 100%.
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SERVO CILINDERS SERlE
FS

Uilvoering
035

Uilvoering
036

Afmetlngen
De lekening geeft de hoofdafmetingen van de gehele
eenheid weer; voor details wordt verwezen naar de
betreffende cilindermaalbladen.

FS.160 160 122 271! 57 100-249
i ···0 35 I fO.7 x slag·135 250·750

I Standsleller type BO-l01·SM

C/linder! Cil. A!I B !I

type !di~m.

I I
I 43 i 100-249
10.7 x slag-135 i 250-750
i

I Slag- I

! !engte :
C

i 36 I 100-224 I!

'0,7 x Slag-lIS: 225-750

I 40 i100-199 I
10.7 x slag-115 i 200·750 I

FS.125 I 125 122 1238
• ••Q 35

FS.100 100 'I 112 !,214
···Q35

FS.08O 80 II 112 i 195
···035 i I

Bevestiging
Aile voor slandaard-ciHnders gebruikelijke
bevestlglngen kunnen worden toegepast.

Afwijkende uitvoeringen, coatings e.d.
Aile bij cihnders mogehlke speciale uitvoeringen
kunnen ook als extra geleverd worden bij deze
servo-cihnders.
Bij een servo-eilinder in korrosiebeslendige
uitvoering (043) wordt de veer van standsle"er
uilgevoerd In RVS.

5amenstelling typenummer
In het typenummer van een komplele sarvoeilinder
vindl men gegevens als boring. slaglengte en even
tuele afwijkingen van de standaarduitvoering ver
meld.
Men dient echter steeds een van de koderingen 0 35
en 0 36 toe te voegen, waarvan de betekenis IS:
o 35 uilgaande stang bij stijgende stuurdruk (direkt)
o 36 Ingaande stang bij stijgende stuurdruk (indirekt)

Bestelvoorbeeld FS.100.350.Q35

Dubbelwerkende servaeilinder "'00 mm,
slag 350 mm, direkt werkend.
Bevestigingen kunnen los besteld worden.
Compleet gemonteerd mel bevestigingen op
aanvraag leverbaar.

Note: Siagiengte minimaal 100 mm kortere slag
lengte d.m.v. afstandbus.

2.08.02
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Geeignet fOr Kolbenstangen- und Bandzylinder

Prazises, schnelles Regelventil als Stellglied

Wegmessung Ober Linearpotentiometer

Elektronikverstarker mit aufgestecktem analogem Lageregler

Hub bis 1000 mm

Verfahrgeschwindigkeit bis 1 m/s

Hubabhangige Positioniergenauigkeit
+1- 0,1 mm bei kurzen HOben (100 mm)
+1- 0,5 mm bei langen HOben (1 000 mm)

Gute Laststeifigkeit

Einfache Ankoppelung an Anwendersteuerung durch Sollwertvorgabe
der Position (0 ... 10 Volt)

ROBERT BOSCH GMBH STUTIGART
~p~,..h~ft~hprpi,..h I-l\lrl r::l I dik PnPIIITI::ltik

HP/VKD 2 - AKN 820/36 De (3.87)
1 OR? '7~ ~()AA
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Tt1mmpotent.ometer im BeretCh ±5%
jus...rt werden. FOr NOT-AUS ist ein
Freigabekontald vorgesehen.

Der elektronlselle lelltungl.erltlr
ker lit lpezlell fUr die Regel.entlle
NG 6 opllm1ert und enthilt 9timlhche
zurn Ansteuern des Ventils erforder·
hcht>n Komponenten inkluslve der Lage
rf"gelung des Venlilschtebers. Nut in
Verbmdung mft diesem Verslirker
werden diP genannlen statlschen und
dynamlschen KenngtoBen des Ventils
sowle dessen Stablht:U gawiihrlelstel.
Die Veroorgungsspannung betrlgt
24 V bel groBzug'gen Toletanzf!n ('lEthe
Kenngto6en). Inlernp Spannung!loregler
sotg~n fur Stab,hun. EIOe evenluelle
Welllglc.Plt der Vetsorgungsspannung
Wltd dutch elnE-n extetnen Kondensator
C • 4700 UF/63 V' geglRnel.

)

r- - -.,\--------------~

1G=---------.:.
r--_---'-B==f~-L----.L-..,--------,.---,------.8:

S
- I,

- I I
0e1tm- ~, i
~ ii

Pg7

4 Befesbgungsschr.uben
M5,50 DIN 912 -10.9 werden
mIIQfl:llp.fert
M. == 6"~Nm

Steckerbe'egung

Wegaufnehmer Prop.-Magnet

f' 8830303172
1 - Versorpung - 15 Vrz.
2 - Null
3 - Ver~orpung -+ 15 V:Il.
4 - ~'~"R!"115~Fl"'n U" rn..- -- ... ,

la.!t ,"

~pnpn~u!p __ . . ---... __,?~~~r_~_n~p~ ..

._ Vr~~I.~~":.t'~ ...L_..!--_e-,~~~~~te. EU~~E.-a.!-~":,~~e.ckf"r n~ch DIN 41612 (F32)

Zubehllr (gelondert beltellen)

~. _~~_~~.~"~~~!?-~'~~,_==-~70~~F 163._~":. ~~~! bf!, U" mit ~ 101'1' Welhgkeltl .. C B21.~~E~~~=~_~.·_~~_~~_ .•.
SIrek,., I DIN .1612. 32 P.. Bauf(\rm F. LlHant;chli,ist;e ! .1 CS']l 000079

L_~t~~.!~?I?~~_==·---O_I~~~_6~-=-~~:~~~~~_~,mF. Si:~~b~~f!'; _~:~§j·?i.~~~_O-'~~_~:·--~--- --_..-," .- .....'
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Ken~grllBen B 830303t73

AllpmelnVerstlirker
mit Lageregler
fiir Regelventll NG6
B830303173
B821408100

) ~ )

Steckverbirtdung

Umgebungslemperalur

Efeklrisch

VersorQungsspannung Us an z, - b,

Siromaufnahme

100,180 ,ca. 40 mm (B,L.H)
Europa'ormat

Measerleiale (Stecker) nach DtN41812.
Baulo'mF32
OOC ... 70oC.
lagerlemperatur min. - 200C

nominal 2.. v-
gl8tte Batterielpannung 21 .....0 V
gle'chgerichtete Wechselspannung
U.. - 21. .. 29 v-
(e,"phaaen. vollweggleichricht.)

ma•. 2.7 "-
die Stromaufnahme kenn .ich erhGhen
bei min. U. und extremer Kabeltlnge

externes elektronilches Regelsystem,
Referen, ±10V

an z16 U - 8 ... 40 V; Ri - 100 kO,
LED g,On auf Griff..ite leuchtet auf

ma•. 55 VA (nominal)

4700 ""/83 V- erforderfich
wen" Welligkeit von U. >2 %
0 ... 10V- IOrO ... Vollhub

Signal b22: -4... +10V.R l i:l0kD

SlgnalqueUe

lelslungsaufnahme

Wegaulnehmer ~V~e,~a:,,:orgu~:::ng!L--J.~b~3:,,:0:...:_--cl::::5..:V.:/.:.20~0~m:::A~k=u:::rz:::.~c:.:hl::u::::Bf:.:e:::at:"----I

Verso'gung z30: + 15 V1200 mA kurzschluBlest

Freigabe Endstufe

GUlnungskondensator.
separat an b4. z4

Eingangss'llnal 10' Zylinderiage
Sollwert (z20/b20)

linearpoti - Veraorgung z12: + 10Vll0 mA kurzschlu6felt
Lage·lstwert an Teslpunkt z14: Signal 0 + 10V, "'0 Vollhub

z18: SignaI0 -10V....0 Vollhub
A, i:1MD

800 ms 1000

SlellzeitT
'DO200

eo
Ii I !\

z..... 85o",...

'"
H•• 200,"",

:::-... :t~.~1 Itt'"
0

Sollw. 0 ... 10V

Funkllon

Referenzlpa"nung fOr eJlerne
Elektronik

Oef elektronl.che LeI.lun.......tlr·
ker I.l.pezlell fUr da. Aege'..nlll
NG' optlm,ert und enthAII s1mtltch.
2um Ansteuet" des Venti's und des
Zyllnders erforderlichen Kampa"en'e"
Inlclusive de' Lageregelung fur den
Vpntllsc:hlebe, und den Zytlnder.
Der Istwert-Emgang der Zylindertage ie'
auf Lmea,potentlOmeter abgeslimml. Als
Sollwert-Signl' werden 0-10 V varaus
gesetzt.

DIe Venorgung.....nnung betrlgt
24V- (siehe Kenngr08en).lnterne
Spannungsregler 80rgen fOr Stabilitll
Elne .ventuell. Welhgkeit de' V.raor·
gung••pannung wird dutch eine" elder·
"en Konden••tor C ...700 pF/63 V·
geglAnel
Die Verblndung zu W..._hmer
und L1nearpotentlomeler wire! auf
Kabelb,uch Obe.wacht (LED·Anzaige).
Aile Ausglnge lind wettgehend kurz·
schlu6fest
Die Slromaufnallma betrlgt
max. 2.7 A. Be; geringeren Venlor·
gungsspannungen. gr06eren Magnet·
Kabellingen und hohe' Dynamik dea
EingangSlignals kenn sich die Strom·
8vfnahme erhOhen.

Dar pneumatl.che Nullpunkl de.
VetIl"_ kann am VersUlrker Ober eln
Trlmmpotentiometer 1m BenHch ±5 l:J'o
justier1 werden. FOr NOT-AU5 ist eln
Freigabekonlakt vorgesehen.
Zur Nullpunkl' und Empfindlichkeitsflin·
8tellung des Isl-Sl9nala der Zyltnderlage
lind lWei weitere Tnmmpolentiometer
Yorgesehen. J

Magnetstrom

St6rungsmeldung z22

Kabel zwischen VerstArker
und Ventil

Abmes.ungen

b32: -10V/l0 mA kU'lschluBfeat
z32: + 10Vl10 mA kurzachluBfest

ma•. 3.7 A(12V-)

F.hler. >- 12V; keine Fehler. >+12V.
R. i: 100 ltD
Magnelkabel: bi. 20 m 1.5 mm'

bil 100 m 2.5 mm'
linearpoti: 3.0.l5mm' (abgeschirmt)
Wegaufnehmer: 4.0.5 mm' (abgeschirmll

E." H•.•" -L-JI~F 1~lf nrfif'll~ r-T'?
Hp .o·-~III 1- i1u..o (

.... --..r

I Benennung Bemerkungen 8
__V_e,_s~,,!,.:.- ~--::L":::i~'e,::'k~a~rt~e:-:.E~u~,.':'o,..pa~f~or"m."a"-I.~S,,;I,,;ec;,,k".:e,,-r.:.:na::c;:h~D~I.:..:N~4.:..:1~8.:..:1.:.2.::(F~3:::2:!)--+----:8~B~8::3~0:::3~0~3...:1.:7~3-------1

Lagerepler I A~teckplaline. auf Einsatzfall abzustimmen .,. 8821 ~08100

Zubehllr (geaond.., be.lellen)

l Konde~~~or I 4700J.~!63 VZ (nur ~i U" mit >2 ~f' Wetl'9keitJ .. C821 000077
S'~cket I DIN 41 612, 32 P.. Bauform F.l~tanschlUsse ~ C821 000079

~~eckerblock i DIN 41612. 32 P.. Bauform F. Schraubklemmen
--

8 C821 000078
llnearpotentlomeler [----,';'" S~hub ..ange: Me61inge 150.225.300.450.800. ft B821408110

750.900 mm

l,nearpolenhomeler I ohnc Schubotang•. MeBlange150. 225. 300.450. tf B 821408111
600.750. 1000 mm,

) )

•ElYIpf .X·

~fDX.~
Kab~ft:.wch
lalwp"

\.~-------------------------
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Linear·
potentiometer

Zylinder
mit analoger
Lageregelung

AusfUhrunlsbelsple'

Anfrlge Ober
Bosch·Pneumatik·Vertretung

Verwendung herkllmmlicher Pneumatikzylinder

PrAzises. schnelles Regelventil als Stellglied

Wegmessung Ober kostengOnstige, langlebige Linearpotentiometer

Analog-Lageregler auf ElektronikverstArker des Regelventils
aufgebaut

Einfache Ankoppelung an Anwendersteuerung durch Sollwert
vorgabe der Position Ober 0",10 Voll, dadurch auch Mehrachsen
Illsungen realisierbar

Verfahrgeschwindigkeiten bis 1 m/s

Maximalhub 1 m

Positioniergenauigkeit (Reproduzierbarkeit) abhllngig vom
Gesamlhub
+1- 0,1 mm bei kurzen HOben (100 mm)
+1- 0,5 mm bei langen HOben (1000 mm)

Gut8 Laststeifigkeit in der Position

)

)

)

r'- - II

:1~ t}~'• .. ~! _~8·
___ ---1

L._ ,, ,
--'
~ .-.--
1--. - 31-

• mit und ohoe Schubslange
• enbaubar an Fuhrungseinh8,t (Schub

atl"ge) oder kundenspezifische
FOhrung (echubst8ngenlos)

• Schubslangenlos mit Kugefkupplung
(±10 Winkelversatz.
±1,5 mm Paf.Uelversatz)

• hohe Llneanllt und Auflosung
• frotz Schleifer hohe Lebensdauer

-Jl-----~

---------"- 10-

L

T

!

_1'-_
--.----- 47.1 _ ...

·31------ _.-_..

8121401110

ft 8821408110 ft 8821408111

Schub&tange

'" "ein
llnelirtUU ±O,05-±0,07% ±O,Ol - ±O,07~

Lebensdauer 25 Mio. Hube 25 Mio. HObe

Anbaumliglichkeit FOhrungseinheit kundenleil FOhrung

m81, BeschleulHgung 100m/s' 2'00 mIs'
max, Verfahrgeschwlndigkeil 10 m/s 10m/.

Temperaturberelch -40"C... +100"C - 30°C .. +l00°C

Me6Uingen 150, 225, 300, 150, 225, 300,
450,600, 750, 450. 600, 750,
900mm 1000 mm

8121401111 Me811ngemm 150 225 300 450 800 750 1000

Mae A mm 152 228 304 457 810 762 1018

M.e 8 mm 158 234 310 483 818 788 1022

MaaC mm 300 376 452 605 758 910 1184

)

---------------~)
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Zylinder
mit digitaler
Lageregelung

Verwendung herkommlicher Pneumatikzylinder

Prazises, schnelles Regelventil als Stellglied

Wegmessung uber hochauflosende optische WegmeBsysteme mit
hoher Absolutgenauigkeit

Digital-Lageregler auf einer Europakarte

Sollwertvorgabe der Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
uber kundenseitige elektronische Steuerung realisierbar, dadurch
Aufbau von Mehrachsenlosungen moglich

Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 3 m/s abhangig von Zylinder
und bewegter Masse

Maximalhub 2 m

Positioniergenauigkeit (Reproduzierbarkeit) bis zu +1- 0,01 mm

Hohe Laststeifigkeit in der Position

Anfrage uber
Bosch·Pneumatik-Vertretung

Ausfilhrungsbeispiel

1'--
...i i

~

r- -~ _1- - -- -- ----- - --j- ~.-.
L- -_-\+H-LUU-l- -- .t:, ~ - +--~'-- -~ '.

I ",\", ..J:=.::- _-i=t-
, -.-.•. - ]- .....

-'
I~~:

.... ~f i
""l"f , .... :lr II .... . ~.... ,

I -..~ ,·cc .... ':JLUJ. '"" .
-o-.--$- J~r' ,

3-1 v --= @If - ~t:;"_.>.._ I - - -7' .....
................... -r;;z;- •""- - 0-: i IX -.-- +--

-- ::tL.Sf--7~~
__~.:____ :-+~______L -,

J
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