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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 AUTOSIM 200. 
 
 
Cel ćwiczenia: 
 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z komputerowym 
programem AUTOSIM 200 firmy SMC, służącym do modelowania i 
symulacji układów pneumatycznych, hydraulicznych i sterowania 
elektrycznego. 
 
Program ćwiczenia: 
 

Ćwiczenie obejmuje: 
1. Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu Autosim 200 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 Autosim 200 – elektroniczny plik HELP dołączony do 
programu. 

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. Wstęp 
 
 Program Autosim 200 firmy SMC należy do grupy programów 
przeznaczonych do projektowania, modelowania i symulacji napędów 
pneumatycznych, hydraulicznych i sterowania elektrycznego. 
Umożliwia budowę układów zgodnie z normą ISO 1219-1. 
Działa w środowisku Windows, i jest przyjazny dla użytkownika. 
 
 
2. Charakterystyka programu 
 
 Po uruchomieniu ikonki programu Autosim 200 pojawia się ekran 
widoczny na rys. 1a, a następnie ekran z rys. 1b, przedstawiający możliwe 
opcje załączenia programu. 

a)                                                                           b) 

   
 

Rys. 1. Początkowe ekrany programu Autosim 200 
 
Po wybraniu określonej opcji programu pojawia się odpowiednie okno 
graficzne wraz z rozwijalnym menu. Przykładowe okno opcji Beginer 
przedstawiono na rys. 2, a opcji Ekspert na rys. 3. 

Zasada pracy z systemem Autosim 200 na etapie tworzenia projektu 
polega na wykorzystaniu przygotowanych elementów 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 
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gotowych symboli, intuicyjności narzędzi rysowania oraz, co najistotniejsze, 
możliwości przeprowadzenia symulacji działania projektowanego układu. 
 

 
 

Rys. 2. Okno opcji Beginer - po zaprojektowaniu i uruchomieniu symulacji 
 

 
 

Rys. 3. Początkowy ekran programu w opcji Ekspert 
 

Autosim 200 posiada biblioteki podzielone 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.  
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Biblioteki, które można zastosować podczas projektowania systemów 
napędowych obejmują: 

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

 
Przykładowe biblioteki elementów pneumatycznych, hydraulicznych i 
elektrycznych przedstawiono na rys.4. 

a)                               b)                                c)                                   d) 

          
       e)                                   f)                                  g)                                 h) 

          
 

Rys. 4. Przykładowe biblioteki elementów 
a)– styki elektryczne, b)– cewki, c)– zawory hydrauliczne, d)- elementy hydrauliczne, 

e)-siłowniki pneumatyczne, f)- zawory pneumatyczne, g)- elementy pneumatyczne, h)- przewody 
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Przykład zaprojektowanego układu pneumatycznego przedstawia rys. 5. 
Została załączona symulacja – co potwierdzają dwie aktywne ikony na pasku 
górnym (ikona – Go!, oraz ikona z okularami), a także różnokolorowe linie 
zasilania siłownika. 
 

 
 

Rys. 5. Załączona symulacja układu pneumatycznego 
 
 
3. Stanowisko szkoleniowe 
 

Oprogramowanie Autosim 200 w wersji edukacyjnej zainstalowano w 
pracowni „Hydrauliki i Pneumatyki” na 8 komputerach. Licencje na 
użytkowanie programu zostały zarejestrowane w centrali firmy SMC.  
W niezbędnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia licencji na inny 
komputer. 
Istnieje też możliwość zainstalowania na innych komputerach edukacyjnej 
wersji programu na okres 40 dni. 
W pracowni zainstalowano także drukarki do wydruków kolorowych i czarno-
białych, które dzięki sieci bezprzewodowej umożliwiają wykonanie 
wydruków projektów studenckich. 
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4. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 15.1. 
Postępując zgodnie z poleceniami prowadzącego zbudować układ napędowy 
pneumatyczny, a następnie poddać go symulacji. 
 
Zadanie 15.2. 
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. 
 


