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Stanowiska wykorzystywane w ćwiczeniu zostały zakupione w ramach 
projektu: - „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i 
oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup 
wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania”  – 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
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Temat ćwiczenia: 
 

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, 
HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomoc ą programu 
komputerowego AUTOMATION STUDIO. 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z komputerowym 
programem AUTOMATION STUDIO firmy FAMIC, służącym do 
modelowania i symulacji układów pneumatycznych, hydraulicznych i 
sterowania elektrycznego. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu Automation Studio 

oraz z zasadami budowy układów pneumatycznych przy pomocy tego 
programu. 

2. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania bibliotek symboli 
pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych potrzebnych do 
projektowania i symulacji działania układów napędowych. 

3. Przeprowadzenie wraz z prowadzącym przykładowego pełnego cyklu 
projektowego obejmującego wprowadzenie i uruchomienie symulacji 
pracy układu pneumatycznego według podanego schematu lub 
diagramu działania. 

4. Samodzielne zamodelowanie wskazanego przez prowadzącego projektu 
układu napędowego. 

5. Wykonanie sprawozdania. 
 
 
Literatura: 
 

1. Instrukcja obsługi programu Automation Studio. 
2. Polska Norma PN-ISO 1219-1: grudzień 1994. Napędy i sterowania hydrauliczne i 

pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy układów. 
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1. Charakterystyka systemu wspomagania projektowania układów 

napędowych Automation Studio 
 

Automation Studio jest całkowicie integralnym systemem, który 
pozwala użytkownikowi projektować, sporządzać dokumentację, 
przeprowadzać symulację i animować działanie obwodów zawierających 
różne technologie napędu i sterowania, czyli pneumatykę, hydraulikę, 
technikę proporcjonalną, zastosowanie programowalnych sterowników 
logicznych (PLC), sterownie elektryczne itp. Moduł symulacji układów 
hydraulicznych i pneumatycznych jest oparty o sprawdzoną i wiarygodną 
technikę obejmującą zastosowanie praw przepływu Bernoulli’ego oraz metodę 
gradientową. 
 
Właściwości pakietu Automation Studio obejmują następujące możliwości: 

• budowanie wirtualnych układów pneumatycznych i hydraulicznych na 
ekranie komputera, 

• dodawanie symboli elementów układów sterowania sekwencyjnego, 
PLC i innych, 

• dynamiczna symulacja całego projektu realistycznie uwzględniająca 
cechy poszczególnych elementów wchodzących w skład 
projektowanego układu połączona z ciągłym obliczaniem i 
wizualizacją danych np. o ciśnieniu, przepływie, prędkości, napięciu, 
natężeniu prądu itp., 

• nastawianie parametrów takich jak: wymiary gabarytowe siłownika, 
stopień dławienia przepływu, pozycje czujników krańcowych itp., 

• dobrze zorganizowany system opisu użytkowych właściwości 
elementów składowych projektowanych systemów drogą animowania 
pracy pojedynczych urządzeń wraz z ich zdjęciami, 

• animacja działania układu proporcjonalna do czasu rzeczywistego, 
• jednoczesna symulacja wielu schematów z możliwością przepływu 

danych pomiędzy układami, 
• eksport graficznego schematu do formatu AutoCAD-a, Excela lub 

edytora Word, 
• rozbudowa bibliotek programu o dodatkowe, nowe elementy 

projektowane i wykorzystywane przez użytkownika. 
 

Zasada pracy z systemem Automation Studio (rys. 1) na etapie 
tworzenia projektu polega na wykorzystaniu przygotowanych elementów 
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układu napędowego z załączonych okien narzędziowych lub bibliotek systemu 
i przeciągnięciu ich do okna projektu. Następnie elementy łączy się ze sobą za 
pomocą odpowiednich poleceń narzędziowych. Ten etap przypomina proste 
rysowanie układu napędowego wraz ze sterowaniem. Różnica polega jednak 
na znacznym ułatwieniu projektowania w postaci możliwości skorzystania z 
gotowych symboli, intuicyjności narzędzi rysowania oraz, co najistotniejsze, 
możliwości przeprowadzenia symulacji działania projektowanego układu wraz 
z animacją funkcji napędowych i sterujących poszczególnych elementów 
zastosowanych w projekcie. 
 

 
Rys. 1. Okno programu Automation Studio 

 
Podczas symulacji elementy napędowe zostają animowane zgodnie z 

charakterem ich ruchu, a łączące przewody są podświetlane w kolorach 
odpowiadających ich stanom. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco 
monitorować zmienne wartości ciśnienia, przepływu i przemieszczenia w 
dowolnym punkcie układu za pomocą wstawienia wirtualnego przyrządu 
pomiarowego lub graficznie za pomocą diagramów czasowych. Można 
również dostosować wartość kroku symulacji oraz uruchomić animację w 
trybie normalnym, krok po kroku, w zwolnionym tempie lub włączyć pauzę 
odtwarzania animacji. 

Automation Studio posiada biblioteki zawierające symbole według 
międzynarodowych standardów i norm takich jak ISO, DIN, IEC oraz JIC. 
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Każda biblioteka posiada podział na kategorie elementów według intuicyjnego 
kryterium. Korzystanie z bibliotek polega na przeszukiwaniu zasobów, 
wyborze właściwego symbolu elementu, a następnie przeciągnięciu go do 
okna opracowywanego projektu. Istnieje również możliwość utworzenia 
własnej biblioteki elementów, która może obejmować np. elementy 
najczęściej stosowane.  
 
Biblioteki, które można zastosować podczas projektowania systemów 
napędowych obejmują: 

• biblioteki elementów pneumatycznych, 
• biblioteki elementów hydraulicznych, 
• biblioteki proporcjonalnych elementów hydraulicznych, 
• biblioteki elementów elektrycznych. 

Przykłady bibliotek elementów pneumatycznych przedstawiono na rys. 2. 
 

 a)     b) 

                        
 

Rys. 2. Przykładowe okna biblioteki elementów pneumatycznych 
a) – elementów pneumatyki, b) – siłowników pneumatycznych 

 
Automation Studio posiada również funkcjonalność polegającą na możliwości 
utworzenia siłowników i zaworów (rys. 3) według wymagań użytkownika. W 
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ten sposób utworzone elementy spełniają specyficzne wymagania 
użytkownika i pozwalają elastycznie budować wszelkie układy napędowe. 
Zbudowany układ napędowy może zostać wydrukowany lub wyeksportowany 
w formacie DXF w celu późniejszego wykorzystania go w dowolnym 
systemie CAD. 

 

 
Rys. 3. Okno doboru zaworu rozdzielającego 

 
Symulacje przeprowadzane w systemie Automation Studio obejmują 

animację układów napędowych zgodnie z charakterem działania 
projektowanego układu. Zastosowanie kolorów do oznaczania stanu czynnika 
napędowego w przewodach pozwala użytkownikowi na bieżąco monitorować 
stan pracy układu. Projektowane linie przepływu mogą zostać zaopatrzone w 
parametry takie jak długość i średnica przewodu, w celu analizy i 
monitorowania spadków ciśnienia na przewodach zasilających układ 
napędowy. Ponadto parametry przepływu mogą być płynnie regulowane przez 
użytkownika podczas przeprowadzania symulacji, co znacznie podnosi walor 
elastyczności i użytkowej intuicyjności symulacji przeprowadzanej w 
programie Automation Studio. Dodatkową, unikalną możliwością 



 

 

7 
oprogramowania jest możliwość prezentacji symulacji dynamicznej 
synchronicznie na schemacie układu napędowego oraz na przekrojach 
elementów napędowych lub sterujących. To znacznie podnosi walor 
edukacyjny programu Automation Studio. 

Bardzo istotnym aspektem aplikacyjnym oprogramowania Automation 
Studio jest możliwość sprzężenia systemu ze sterownikiem PLC i graficzne 
opracowanie programu sterującego w języku drabinkowym. Automation 
Studio posiada funkcjonalność polegającą na możliwości symulowania funkcji 
sterownika logicznego i w ten sposób umożliwia zaimplementowanie w 
projektowanym układzie napędowym sterowania logicznego. 
Oprogramowanie zawiera bogatą bibliotekę elementów języka drabinkowego 
do PLC obejmującą takie funkcje jak np. styki, cewki, wejścia/wyjścia, 
timery, liczniki, test logiczny i funkcje matematyczne. Te możliwości 
pozwalają na zaprojektowanie kompletnej wirtualnej fabryki. Automation 
Studio może obsługiwać sterowniki następujących firm: Allen-Bradley, 
Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi, GE Fanuc i inne. 
 
 
2. Stanowisko szkoleniowe 
 

Pracownię komputerową z nowoczesnymi komputerami HP Touch 
Smart 600 PC z 23” ekranami dotykowymi wyposażono m.in. w pakiet 
edukacyjnej wersji oprogramowania Automation Studio v. 5.6 w wersji 
sieciowej. Umożliwia to studentom pracę na 15 komputerach. Stanowisko 
szkoleniowe obejmujące komputer z zainstalowanym systemem Automation 
Studio przedstawiono na rys. 4. 
Pracownia wyposażona jest także w rzutnik komputerowy i tablicę 
multimedialną, które wspomagają prowadzącego zajęcia w jak najlepszym 
przekazaniu wiedzy studentom. 
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Rys. 4. Widok stanowiska wyposażonego w oprogramowanie Automation Studio 
 

 
 
 
3. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 14.1. 
Postępując zgodnie z poleceniami prowadzącego zbudować układ napędowy 
pneumatyczny, a następnie poddać go symulacji. 
 
Zadanie 14.2. 
Dla wskazanego przez prowadzącego zajęcia diagramu działania układu 
pneumatycznego zbudować układ napędowy i przeanalizować jego działanie 
za pomocą funkcji symulacyjnych. 
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Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej następujące punkty: 
 

1. Diagram działania układu. 
2. Schemat zbudowanego układu napędowego. 
3. Wnioski z przeprowadzonej symulacji działania projektowanego 

układu. 
 


