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NOWOCZESNE LABORATORIUM HYDROTRONIKI I AUTOMATYKI NAPĘDÓW 

ROBOTÓW MOBILNYCH 

 

Przekazywanie wiedzy praktycznej uczniom i studentom placówek dydaktycznych o profilu technicznym wymaga posiada-

nia niezbędnego zaplecza laboratoryjnego. Praktyczne poznanie zjawisk z obszaru hydrauliki pozwala skonfrontować wiedzę 

teoretyczną z praktyką. W artykule zaprezentowano innowacyjne laboratorium hydrotroniki i automatyki napędów robotów 

mobilnych, które powstało w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT. W laboratorium prowadzone są zaję-

cia z zakresu budowy i eksploatacji hydrotronicznych układów napędowych, które wykorzystywane są do napędowych robotów 

mobilnych. 

 

WSTĘP 

Implementacja hydrostatycznych układów napędowych do 
współczesnych maszyn i urządzeń powoduje wzrost zapotrzebowa-
nia na wykwalifikowanych inżynierów w zakresie eksploatacji 
i obsługiwania tych układów [3,4,5]. 

Problem ten dotyczy zarówno kształcenia przyszłych kadr inży-
nierskich, jak i doskonalenia zawodowego inżynierów z branży 
napędów hydraulicznych. 

Liczne dyskusje prowadzone z przedstawicielami placówek 
i ośrodków edukacyjnych wskazują, że jedną z głównych barier 
wdrożenia i utrzymania wysokiej jakości kształcenia praktycznego 
jest brak nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego w tych pla-
cówkach i ośrodkach, zarówno na poziomie szkół średnich, jak 
i uczelni wyższych [8]. 

Kolejne cięcia budżetowe w obszarze nauki, ograniczenia wy-
datków na rozwój placówek dydaktycznych, przy jednocześnie 
stosunkowo wysokich cenach profesjonalnych stanowisk dydak-
tycznych powodują, że prowadzenie zajęć praktycznych staje się 
coraz trudniejsze, a przedstawianie technicznych zagadnień prak-
tycznych w postaci wirtualnych prezentacji wypacza elementarne 
efekty kształcenia zawodowego. 

Zaniedbania ostatnich lat, niedofinansowanie szkolnictwa za-
wodowego w dobie odbudowy potencjału dydaktycznego szkół 
zawodowych i uczelni technicznych wymaga kompleksowych 
przedsięwzięć zmierzających do dofinansowania rozbudowy bazy 
laboratoryjnej tych placówek. 

W referacie przedstawiono innowacyjne laboratorium hydrotro-
niki i automatyki napędów robotów mobilnych, które powstało 
w Instytucie Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT, dzięki 
dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, na rozbudowę bazy labora-
toryjnej dla potrzeb szkolenia przyszłych kadr Sił Zbrojnych RP 
i doskonalenia zawodowego kadr odpowiedzialnych za eksploatację 
i obsługiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Wyposażone jest 
ono w hydrostatyczne układy napędowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych zdalnie sterowa-
nych bezzałogowych platform lądowych – robotów mobilnych. Skła-
da się z ośmiu stanowisk dydaktyczno-badawczych hydrotroniki 
mobilnej napędów robotów i zintegrowanego stanowiska hydrotro-
nicznego z elementami automatyki przemysłowej. 

1. STANOWISKA DYDAKTYCZNO-BADAWCZE 
LABORATORIUM HYDROTRONIKI MOBILNEJ 
NAPĘDÓW ROBOTÓW 

Bardzo ważnym elementem w procesie projektowania hydro-
statycznych układów napędowych jest poznanie budowy elementów 
tych układów, zasad ich działania i zjawisk w nich zachodzących. 
Zajęcia z tej tematyki prowadzone są na ośmiu stanowiskach dy-
daktyczno-badawczych hydrotroniki mobilnej napędów robotów – 
czterech firmy Bosch Rexroth (rys.1) [6] i czterech firmy RDL Hy-
draulics (rys.2) [7]. 

 

 
Rys. 1. Stanowiska dydaktyczno-badawcze hydrotroniki mobilnej 
napędów robotów firmy Bosch Rexroth w laboratorium hydrotroniki i 
automatyki napędów robotów mobilnych 
 

Wszystkie stanowiska cechują się następującymi właściwo-
ściami: 
– dwustronne stoły laboratoryjne umożliwiają realizację zadań 

dydaktycznych przez czterech studentów jednocześnie (po 2 
z każdej strony); 

– są mobilne (przejezdne - na własnych kołach wyposażonych w 
hamulce); 

– posiadają zasilacz hydrauliczny, składający się z dwóch nieza-
leżnych pomp hydraulicznych zmiennej wydajności, napędza-
nych wspólnym silnikiem elektrycznym o mocy do 3kW; 

– posiadają zawory maksymalnego ciśnienia z blokadą nastawy; 
– posiadają dwa szklane zbiorniki pomiarowe (po jednym, na 

każdą stronę stanowiska); 
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– posiadają czujniki i elementy do pomiaru wielkości hydraulicz-
nych (ciśnienie, natężenie przepływu), włączane do układu 
z wykorzystaniem szybkozłączy hydraulicznych dla pełnego za-
kresu mierzonych wielkości; 

– posiadają czujniki i elementy do pomiaru wielkości fizycznych 
(prędkość przemieszczania, prędkość obrotowa) dla pełnego 
zakresu mierzonych wielkości; 

– są wyposażone w przyrządy do odczytywania mierzonych wiel-
kości hydraulicznych i fizycznych (multimetry, stopery, przymia-
ry); 

– posiadają elementy bezpośredniego odczytu wartości parame-
trów układu hydraulicznego (manometry); 

– są wyposażone w elementy wizualizacji przepływu; 
– posiadają zbiorniki czynnika roboczego o pojemności min. 40 

dm3; 
– posiadają zespół ram i krat do montażu elementów hydrauliki; 
– posiadają blok przyłączeniowy elementów hydraulicznych dla 

potrzeb rozgałęzienia magistrali hydraulicznej i zasilania kilku 
odbiorników jednocześnie, z uwzględnieniem magistrali zlewo-
wej; 

– zasilane są napięciem 3xAC 400V, o częstotliwości 50 Hz; 
– posiadają elektryczną skrzynkę zasilającą z możliwością podłą-

czenia urządzeń zasilanych napięciem stałym 12V i 24V; 
– posiadają dwa niezależne wyłączniki awaryjnego odłączania 

zasilania w energię elektryczną. 
 

 
Rys. 2. Stanowiska dydaktyczno-badawcze hydrotroniki mobilnej 
napędów robotów firmy RDL Hydraulics w laboratorium hydrotroniki 
i automatyki napędów robotów mobilnych 

 
Bardzo ważną cechą stanowisk laboratoryjnych jest to, że 

komponenty hydrostatycznych układów napędowych są typowymi 
elementami przemysłowymi, wykorzystywanymi do budowy hydro-
statycznych układów napędowych maszyn i urządzeń (rys.3). To 
powoduje, że studenci odbywający zajęcia praktyczne na tych 
stanowiskach w przyszłości odnajdą na maszynach takie same 
elementy. 

Dla potrzeb opracowywania procedur sterujących hydrotronicz-
nymi układami napędowymi dwa stanowiska wyposażono w ele-
menty wykonawcze układów hydraulicznych sterowane w oparciu 
o magistralę CAN, programowalne sterowniki CAN-bus, aplikację do 
tworzenia procedur sterujących, ich kompilacji i interfejsprzesyłania 
do sterownika (software, hardware). 

Na stanowiskach dydaktyczno-badawczych hydrotroniki mobil-
nej napędów robotów studenci w praktyce budują układy hydrau-
liczne, które wcześniej opracowują począwszy od schematu układu 
hydraulicznego, poprzez dobór jednostek głównych i elementów 
wykonawczych, aż po systemy sterowania nimi. Bardo cennym 
narzędziem wspierającym proces budowania hydrotronicznych 
układów napędowych jest środowisko Automation Studio, które 

pozwala budować wirtualne układy napędowe i symulować popraw-
ność ich działania. 

 

  
Rys.3. Elementy do budowy hydrostatycznych układów napędo-
wych maszyn i urządzeń 

2. ZINTEGROWANE STANOWISKO HYDROTRONICZNE 
Z ELEMENTAMI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

Jednym z istotnych zagadnień związanych z budową hydrotro-
nicznych układów napędowych platform mobilnych jest opracowanie 
systemów ich sterowania. Systemy te coraz częściej budowane są z 
wykorzystaniem układów mikroprocesorowych i programowalnych 
sterowników komunikujących się poprzez magistralę CAN. Możli-
wość poznania w praktyce zjawisk zachodzących w tego typu sys-
temach sterowania jest niezbędna w późniejszym procesie ich 
projektowania. Stąd też dla potrzeb budowy bezzałogowych plat-
form mobilnych (robotów) laboratorium wyposażono w zintegrowane 
stanowisko hydrotroniczne z elementami automatyki przemysłowej 
(rys.4). Na stanowisku tym studenci mają możliwość programowa-
nia sterowników,  w tym przypadku procesu transportu, montażu 
i magazynowania wybranych elementów w postaci kostek wykona-
nych z różnych materiałów. 

Stanowisko stanowi kompletny mechatroniczny system trans-
portowo-montażowy, a w jego skład wchodzą: 
1) stanowisko pełniące rolę zasobnika dla części podawanych 

przezmanipulator z przenośnika taśmowego (rys.4.a), 
2) stanowisko z prasą hydrauliczną(rys.4.b), 
3) stanowisko pełniące rolę magazynu statycznego wyrobów 

gotowych (rys.4.c). 
Stanowisko pełniące rolę zasobnika (rys.4.a) ma możliwość au-

tonomicznej pracy i składa się z następujących elementów: 
– dwóch zasobników separujących; 
– przenośnika taśmowego; 
– układu pomiarowego; 
– panelu sterującego; 
– jednostki konserwacyjnej; 
– jednostki elektryczną z możliwością przetwarzania sygnałów; 
– sterownika programowalnego z oprogramowaniem. 

Każdy z dwóch zasobników separujących zapewnia miejsce na 
minimum osiem obrabianych przedmiotów. W celu pomiarów wła-
sności materiału na stanowisku umieszczone są 4 czujniki: optycz-
ny, pojemnościowy, indukcyjny i pneumatyczny. Na tym stanowisku 
studenci programują proces pobierania z zasobników elementów 
o określonych właściwościach materiału. 

Tak wybrane elementy trafiają do stanowiska drugiego 
(rys.4.b), gdzie z wykorzystaniem prasy hydraulicznej realizowany 
jest montaż dwóch wybranych elementów. Przed podaniem do 
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prasy hydraulicznej kostki uzbrajane są w odpowiednie elementy 
łączne. 

Prasa hydrauliczna, jako najistotniejszy element stanowiska 
drugiego, zapewnia maksymalne ciśnienie pracy w systemie hy-
draulicznym – 45 bar, a minimalna prędkość przepływu czynnika 
roboczego w systemie hydraulicznym wynosi 0,8 dm3/min. Prasa 
sterowana  jest z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego, 
a proces montażu odbywa się za osłoną wykonaną z transparent-
nego tworzywa sztucznego,zapewniając bezpieczeństwo i możli-
wość obserwowania procesu montażu. 

Stanowisko pełniące rolę magazynu statycznego wyrobów go-
towych (rys.4.c) ma możliwość autonomicznej pracy i składa się 
z następujących elementów: 
– statycznego wewnętrznego magazynu wysokiego składowania 

w postaci wysokiego stojaka z przegrodami; 
– robota kartezjańskiego; 
– manipulatora; 
– panelu sterowania; 
– jednostki elektrycznej z możliwością przetwarzania sygnałów; 
– sterownika programowalnego z oprogramowaniem. 

Stanowisko jest wyposażone w statyczny magazyn wysokiego 
składowania mogący pomieścić do dwudziestu pięciu części. Robot 
kartezjański przenosi zmontowane wyroby do ich miejsc składowa-
nia, a pneumatyczne ramię manipulatora umieszcza je na żądanej 
pozycji w magazynie. 

         

 
a) b) c) 

   
Rys.4. Zintegrowane stanowisko hydrotroniczne z elementami 
automatyki przemysłowej: a) stanowisko pełniące rolę zasobnika dla 
części podawanych przezmanipulator z przenośnika taśmowego, b) 
stanowisko z prasą hydrauliczną, c) stanowisko pełniące rolę maga-
zynu statycznego wyrobów gotowych 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane w artykule nowoczesne laboratorium hydro-
troniki i automatyki napędów robotów mobilnych jest jednym z więk-
szych laboratoriów tego typu w Europie. Pozwala prowadzić zajęcia 
praktyczne jednocześnie z 32-oma studentami. Wykorzystane do  
budowy stanowisk elementy hydrostatycznych układów napędo-
wych są typowymi elementami wykorzystywanymi w budowie hy-
drostatycznych układów napędowych maszyn i urządzeń. Wyposa-
żenie laboratorium pozwala na prowadzenie zajęć z hydrauliki 
siłowej na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego i róż-

nych stopniach zaawansowania, począwszy od budowy elementar-
nych układów hydraulicznych sterowanych ręcznie, poprzez układy 
proporcjonalne sterowane z wykorzystaniem technologii load sen-
sing [1], aż po najnowocześniejsze układy hydrauliczne sterowane 
z wykorzystaniem programowalnych sterowników mikroprocesoro-
wych, komunikujących się z elementami wykonawczymi poprzez 
magistralę CAN [2]. Taka konfiguracja laboratorium zabezpiecza 
realizację zajęć praktycznych dla kilku przedmiotów nauczania na 
różnych poziomach, zapewniając najwyższą jakość kształcenia.  

W laboratorium oprócz zajęć dydaktycznych studenci prowadzą 
badania naukowe w ramach działalności w Kołach Naukowych 
Studentów, poszerzając w ten sposób horyzonty swojej wiedzy, 
doskonaląc umiejętności w zakresie użytkowania i obsługiwania 
hydrotronicznych układów napędowych. 
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Modern laboratory of hydrotronics and automatic control  
of mobile robot drives 

The assimilation of practical knowledge by pupils and 

students of technical education institutions requires those 

institutions to have the necessary laboratory facilities. Prac-

tical discovery of phenomena allows them to confront theo-

retical knowledge with practice. The article presents an in-

novative laboratory of hydrotronics and automatic control of 

mobile robot drives, which has been founded at the Institute 

of Mechanical Engineering of the Mechanical Faculty of the 

Military University of Technology. The laboratory conducts 

classes on the design and operation of hydrotronic drive 

systems, which are used as drive systems for mobile robots.  
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