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Zygmunt TRELA 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE  
PROJEKTOWANIA UKŁADÓW PŁYNOWYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono mo�liwo�ci komputerowego wspomagania projektowania układów 

płynowych. Dokonano analizy tego typu oprogramowania ze szczególnym uwzgl�dnieniem programu 
FluidSIM wdro�onego w Laboratorium Hydrauliki i Pneumatyki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, umo�liwiaj�cego wykonanie projektu 
układu nap�dowego i steruj�cego a nast�pnie przeprowadzenie symulacji działania według zało�one-
go cyklu pracy. 

WPROWADZENIE 
Projektowanie jest procesem wymagaj�cym od projektantów szerokiej wiedzy teoretycz-

nej i praktycznej. Proces projektowania mo�emy ułatwi� i usprawni� poprzez zastosowanie 
technik komputerowych. Programy komputerowego wspomagania projektowania staj� si�
obecnie nieodzownym narz�dziem pracy in�yniera ze wzgl�du na coraz szersz� skal�
zastosowa� w ró�nych dziedzinach przemysłu. 

Systemy wspomagania projektowania stosowane s� zarówno na etapie konstruowania 
elementów mechanicznych i przygotowania technologii ich wytwarzania, jak równie�
projektowania układów nap�dowych i steruj�cych. Wi�kszo�� z nich umo�liwia przeprowa-
dzenie symulacji w celu oceny poprawno�ci działania i funkcjonalno�ci układu nap�dowego 
i steruj�cego. 

Dzisiejsze programy charakteryzuje wysoki poziom specjalizacji, co wi��e si� z ilo�ci�
i jako�ci� informacji, jakie musi posiada� u�ytkownik, aby mógł w pełni wykorzysta�
udogodnienia płyn�ce z posługiwania si� okre�lonym programem.  

W praktyce in�ynierskiej niezwykle istotne znaczenie maj� programy specjalizowane, 
zawieraj�ce komplet niezb�dnych narz�dzi do realizacji zada� in�ynierskich. Te narz�dzia, 
przygotowywane przez specjalistów w danej dziedzinie, s� zwykle zebrane w postaci 
intuicyjnych zestawów, wywoływanych sekwencyjnie w zaprogramowanej kolejno�ci. 

W�ród specjalizowanych do konkretnych zastosowa� programów wspomagaj�cych pro-
jektowanie, systemy modelowania i symulacji układów nap�du i sterowania stanowi� bardzo 
istotn� i ci�gle powi�kszaj�c� si� grup�. Dzi�ki zastosowaniu tych programów in�ynier mo�e 
precyzyjnie i szybko wykona� projekt układu nap�dowego i jego sterowania. 

S� to najcz��ciej zestawy modułowe wspomagaj�ce projektowanie (Computer Aided De-
sign - CAD), ułatwiaj�ce proces tworzenia, modyfikacji, analizy i optymalizacji projektu. 
Znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. S� to programy matematyczne 
MathCAD, elektryczne ORCAD i techniczne AutoCAD, MEGACAD. 
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Programem wyró�niaj�cym si� z tego grona, jest program AutoCAD firmy Autodesk [11], 
który wykorzystywany jest w wielu bran�ach pocz�wszy od architektury i projektowania 
mechanicznego a na urbanistyce i kartografii ko�cz�c. Pozwala kre�li�, projektowa�, mode-
lowa�, tworzy� prezentacje i zarz�dza� dokumentacj� techniczn�. Jest ci�gle unowocze�nia-
ny, a ka�d� now� wersj� daje u�ytkownikowi szersze mo�liwo�ci zastosowa� przy zachowa-
niu pełnej zgodno�ci z wersjami poprzednimi. Cenn� zalet� programu jest mo�liwo��
współpracy z wieloma innymi aplikacjami np. AutoVision lub 3D Studio, dodaj�cymi blasku 
i wprawiaj�cymi w ruch projekty stworzone przez u�ytkownika w ró�nych aplikacjach. 

Integraln� cz��ci� tych programów s� biblioteki zawieraj�ce normy, instrukcje, linie, zna-
ki graficzne, figury, wypełnienia, rastry, itp., na których wykonywane s� operacje. Niektóre 
programy zawieraj� biblioteki z dodatkowymi lub ulepszonymi algorytmami, procedurami 
oraz funkcjami obsługi urz�dze�. Du�� pomoc stanowi� biblioteki symboli elementów 
wi�kszo�ci układów nap�dowych i steruj�cych. 

Najbardziej istotn� z punktu widzenia u�ytkownika mo�liwo�ci� nowoczesnych systemów 
wspomagania projektowania układów nap�du i sterowania jest mo�liwo�� przeprowadzenia 
wielu rodzajów symulacji badanego układu. W ten sposób programy modelowania i symulacji 
bardzo istotnie przyczyniaj� si� do skrócenia czasu opracowywania projektu, poniewa�
wszelkie bł�dy zauwa�one podczas symulacji mog� zosta� sprawnie wyeliminowane. 
Przynosi to równie� skutek ekonomiczny w postaci oszcz�dno�ci kosztów, które nale�ałoby 
ponie�� w celu zbudowania fizycznego prototypu układu nap�du i sterowania. 

Idealny system komputerowego wspomagania projektowania układów nap�dowych 
i steruj�cych powinien odznacza� si� cechami, które umo�liwiaj�: 
– wspieranie projektanta na ka�dym etapie projektowania, 
– łatwe u�ytkowanie, 
– krótkie czasy reakcji, 
– pobieranie i wysyłanie danych do innych systemów, 
– przeprowadzanie symulacji projektowanego układu, 
– analiz� kosztów realizowanego przedsi�wzi�cia, 
– rozbudow� bazy danych systemu, 
– wykorzystanie metod tzw. sztucznej inteligencji. 

Najbardziej zaawansowanymi systemami wspomagaj�cymi projektowanie s� systemy 
ekspertskie posiadaj�ce tzw. sztuczn� inteligencj�, która daje mo�liwo�� samodzielnego 
poszukiwania optymalnych rozwi�za�. S� to systemy informatyczne wykorzystuj�ce wiedz�
ekspertów i posiadaj�ce zdolno�� osi�gania dobrych rezultatów w rozwi�zywaniu zada�
problemowych. Sztuczna inteligencja wykorzystuje wielodyscyplinarne badania z dziedziny 
technik komputerowych, psychologii, matematyki oraz lingwistyki. System ekspertski składa 
si� z nast�puj�cych elementów: 
– bazy wiedzy zawieraj�cej wymagane informacje o problemach, 
– bazy danych stanowi�cej cz��� systemu, 
– interpretatora wraz z mechanizmami wnioskowania, 
– procesora lingwistycznego, umo�liwiaj�cego dialogowe współdziałanie z u�ytkownikiem. 

Uproszczon� wersj� systemu ekspertskiego s� systemy tzw. informatycznego wspomaga-
nia działania. Do ich podstawowych funkcji nale�y zaliczy�: 
– tworzenie modeli działania, 
– tworzenie struktur danych, 
– interpretacj� wiedzy, 
– rozwi�zywanie zada� na modelach obliczeniowych, 
– wnioskowanie na podstawie reguł logiki, 
– aktualizacj� baz danych. 
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1. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA UKŁA-
DÓW PŁYNOWYCH 
Komputerowe wspomaganie projektowania układów płynowych oraz ich symulacja 

i wizualizacja prze�ywaj� okres szczególnie intensywnego rozwoju. Wynika to ze wzrastaj�-
cej liczby informacji i konieczno�ci ich przetwarzania na etapie projektowania.  

Stały rozwój poszczególnych obszarów techniki komputerowej umo�liwia projektowanie 
coraz bardziej zło�onych układów nap�dowych i steruj�cych. Współczesna technika budowy 
nap�dów płynowych wymaga stosowania wspomagania komputerowego, zarówno w sferze 
projektowania, symulacji, wizualizacji, wytwarzania, jak i eksploatacji oraz diagnostyki. 

Ju� pierwsze programy przeznaczone dla maszyn licz�cych miały wykonywa� funkcje, 
które były dla człowieka czynno�ciami czasochłonnymi i nu��cymi a czasami, ze wzgl�du na 
zło�ono�� pracy, wr�cz niewykonalnymi. 

Pierwsze programy do komputerowego wspomagania projektowania układów płynowych 
dla systemów DOS pojawiły si� w Polsce w latach 80-tych XX wieku. Pierwsze prace w tym 
kierunku prowadzono na Politechnice Wrocławskiej gdzie opracowano pierwsze propozycje 
programowe wykorzystuj�ce metod� morfologiczn� [1]. Podobne prace realizowano pod 
koniec lat 80-tych w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Stworzono tam program [2] 
na bazie metody morfologicznej z wykorzystaniem metody bloków funkcjonalnych. Napisane 
w j�zykach Fortran i Paskal posiadały wysoki poziom merytoryczny i słabe mo�liwo�ci 
graficzne. 

Dalszym rozwini�ciem prowadzonych w AGH prac był program HydroCAD [10], działa-
j�cy w systemach operacyjnych Windows 95/98/ME/NT/2000/XP i wyposa�ony w interfejs 
graficzny o rozdzielczo�ci 1280x800. W kolejnych wersjach wykorzystano metod� bloków 
funkcyjnych w poł�czeniu z elementami algorytmu genetycznego. Dzi�ki wykorzystaniu w 
programie procesów losowych mo�liwe jest uzyskanie wi�kszej liczby bardziej oryginalnych 
rozwi�za� projektowych. Aktualna wersja umo�liwia projektowanie, a nast�pnie korekcj�
schematu funkcjonalnego układu hydrostatycznego, uzyskanego z wprowadzonych przez 
u�ytkownika danych.  

Program HydroCAD pozwala na wybór z biblioteki odpowiedniej stacji zasilaj�cej 
i elementów wykonawczych oraz jednego z siedmiu bloków funkcjonalnych. Na podstawie 
wprowadzonych danych program generuje domy�lne warto�ci, które projektant poprawia lub 
zatwierdza, po czym uzyskujemy propozycje kilku schematów, z których projektant wybiera 
najbardziej odpowiedni projekt. Mo�emy go wydrukowa� i zapisa� w formacie .jpg lub .bmp. 
Program wyposa�ono w bogaty system pomocy z opisem całego pakietu.

Istnieje równie� wersja on-line HydroCAD do projektowania w sieci. Program posiada 
takie same funkcje oraz mo�liwo�� zapisu projektów do plików przechowywanych na 
komputerze u�ytkownika lub na serwerze oraz ich odczytu. Ka�dy u�ytkownik posiada swoje 
konto, na którym mo�e zapisywa� projekty.  

Prace nad opracowaniem programu komputerowego wspomagania procesów obliczenio-
wo-projektowych układów płynowych, pracuj�cego na platformach DOS, prowadzono tak�e 
w latach 90-tych w Wy�szej Szkole In�ynierskiej w Koszalinie. Wynikiem tych prac był 
program pod nazw� "System komputerowego wspomagania projektowania pneumatycznych 
układów sterowniczo-nap�dowych" [3]. Tak skonfigurowany system umo�liwia: 
– projektowanie struktury funkcjonalnej pneumatycznych układów sterowniczo-nap�dowych 

metod� grafów, 
– projektowanie układu podstawowego, 
– dobór parametrów wyj�ciowych układu, 
– realizacj� odpowiednich oblicze� i doboru elementów z katalogu, 
– analiz� własno�ci zaprojektowanego układu podstawowego, 
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– wykonanie dokumentacji zamówieniowej i wykonawczej.
W celu zwi�kszenia funkcjonalno�ci system wyposa�ono w: 

– baz� danych z instrukcj� obsługi, 
– edytor graficzny symboli elementów wraz z baz� danych, 
– edytor schematów funkcjonalnych, 
– system symulacji procesów termodynamicznych zachodz�cych w siłownikach. 

Projektowanie układu pneumatycznego, spełniaj�cego z góry narzucone funkcje, realizo-
wane jest w dwóch niezale�nych modułach: 
– pierwszy umo�liwia projektowanie struktury funkcjonalnej układu sterowniczo-

nap�dowego poprzez r�czne i automatyczne projektowanie i rysowanie struktury, 
– drugi pozwala na zaprojektowanie struktury układu, wykonanie oblicze� i dobór elemen-

tów układu z bazy danych oraz symulacje pracy zaprojektowanego układu.  
W kolejnych latach uzupełniono system o baz� graficzn� symboli elektrycznych umo�li-

wiaj�c� projektowanie układu elektrycznego sterowania nap�dem pneumatycznym oraz 
programy umo�liwiaj�ce wykorzystanie plotera i myszy. 

W tym okresie powstał jeszcze jeden podobnej klasy program do obliczania i doboru 
pneumatycznych układów nap�dowych o nazwie PNEUCAD [9] pracuj�cy na platformie 
DOS. Zastosowanie rozbudowanego systemu wprowadzania i poprawiania danych oraz 
mo�liwo�� wprowadzania komend poprzez wybór z menu uczyniło ten program bardziej 
przyjaznym i łatwym w obsłudze. Jego zalet� jest prosta budowa, obsługa i czytelno��
otrzymywanych wyników, wad� za� działanie programu według �ci�le okre�lonego algoryt-
mu, w�ski zakres zastosowania i brak mo�liwo�ci rozbudowy programu. 

Programy do wspomagania komputerowego projektowania układów płynowych mo�emy 
podzieli� na trzy podstawowe grupy. 

W grupie programów przystosowanych do modelowania i symulacji układów płynowych, 
umo�liwiaj�cych edycj� dynamiczn� układu oraz jego symulacj� i wizualizacj� działania na 
podstawie dost�pnych algorytmów i zadanych parametrów, na uwag� zasługuje program 
AutoSIM-200 [6] firmy SMC nale��cy do licznej grupy programów przeznaczonych do 
projektowania, modelowania i symulacji nap�dów pneumatycznych, hydraulicznych 
i elektrycznych. Umo�liwia budow� układów zgodnie z norm� ISO 1219-1. Działa 
w �rodowisku Windows i jest bardzo przyjazny dla u�ytkownika m.in. dzi�ki wysokiej 
intuicyjno�ci interfejsu u�ytkownika oraz dobremu systemowi pomocy. 

Zasada pracy z systemem na etapie tworzenia projektu polega na wykorzystaniu przygo-
towanych elementów układu nap�dowego z zał�czonych okien narz�dziowych lub bibliotek 
systemu i przeci�gni�ciu ich do okna projektu. Nast�pnie elementy ł�czy si� ze sob� za 
pomoc� odpowiednich polece� narz�dziowych. Ten etap przypomina proste rysowanie układu 
nap�dowego wraz ze sterowaniem. Ró�nica polega jednak na znacznym ułatwieniu projekto-
wania w postaci mo�liwo�ci skorzystania z gotowych symboli, intuicyjno�ci narz�dzi 
rysowania oraz, co najistotniejsze, mo�liwo�ci przeprowadzenia symulacji działania projek-
towanego układu. 

Program AutoSIM-200 posiada moduły Beginner oraz Expert. Moduł Beginner przezna-
czony jest do modelowania układów pneumatycznych na poziomie podstawowym. Idealnie 
nadaje si� do uzupełnienia zaj�� w szkołach o profilu technicznym. Moduł Expert wymaga 
wi�kszej wiedzy w zakresie projektowania układów pneumatycznych, elektrycznych 
i hydraulicznych oraz zasady działania poszczególnych podzespołów tych układów. Jak 
wi�kszo�� programów tego typu posiada biblioteki podzielone na kategorie elementów 
według intuicyjnego kryterium. Korzystanie z bibliotek polega na przeszukiwaniu zasobów, 
wyborze wła�ciwego symbolu elementu, a nast�pnie przeci�gni�ciu go do okna opracowywa-
nego projektu. Biblioteki zawieraj� elementy pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne.
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Kolejna grupa to programy tworzone przez firmy z bran�y elementów płynowych, pozwa-
laj�ce na budowanie w prosty sposób schematów układów za pomoc� biblioteki gotowych 
elementów oraz sprawdzenie poprawno�ci ich działania. W tej grupie na uwag� zasługuje 
program Fluid SIM zbudowany w dwu wersjach: 
– pneumatycznej FluidSIM-P [8], 
– hydraulicznej FluidSIM-H [7]. 

Programy te stanowi� �wietne narz�dzie do komputerowego wspomagania projektowania 
układów płynowych. Daj� konstruktorom narz�dzia umo�liwiaj�ce skrócenie czasu przygo-
towania i wykonania układów hydraulicznych i pneumatycznych. W trakcie projektowania 
układów mo�na sprawdzi� poprawno�� układu uruchamiaj�c symulacj� i wizualizacj� pracy. 
Funkcjonalno�� i mo�liwo�ci wersji pneumatycznej FluidSIM-P i hydraulicznej FluidSIM-H 
s� podobne. Zasadniczo ró�ni� si� bibliotekami i zawarto�ci� dodatkowych modułów, która 
wynika ze specyfiki nap�dów hydraulicznych i pneumatycznych. Proces projektowania 
przedstawiony zostanie na podstawie wersji dla układu pneumatycznego.

Aby uruchomi� FluidSIM-P nale�y z Menu Start systemu Windows XP wybra� skrót 
Fluidsim, po czym uka�e nam si� okno przedstawione na rys.1. Je�eli chcemy stworzy� nowy 
układ klikamy na pierwsz� ikon� w Menu ikonowym lub rozwijamy menu File i potem 
klikamy na New.

Rys.1. Okno główne programu FluidSIM-P 

Tworzenie schematu w programie wspomagane jest komendami b�d� instrukcjami, które 
wybieramy z menu tekstowego lub za pomoc� ikony na listwie narz�dziowej (rys.2). 

Rys.2. . Listwa narz�dziowa i menu kontekstowe. 

W obszarze przeznaczonym do tworzenia schematów pneumatycznych mamy mo�liwo��
tworzenia wirtualnych układów sterowania przeci�gaj�c odpowiednie elementy z biblioteki na 
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pole robocze programu, a nast�pnie ł�czenie je w logiczn� cało�� Na rys.3 przedstawiono 
przykładowy projekt sterowania siłownikami dwustronnego działania. 

Rys.3. Projekt sterownia siłownikami dwustronnego działania. 

W projekcie wykorzystano zawór pi�ciodrogowy dwupoło�eniowy wybrany z biblioteki 
elementów, która jest widoczna po lewej stronie rysunku. Ka�dy element biblioteki mo�e by�
edytowany i zmieniany dla potrzeb danego projektu. Klikaj�c na dany element w oknie 
symulacji prawym klawiszem myszy wywołujemy menu, z którego wybieramy Proporties. 
Wówczas mo�emy edytowa� szczegółowe wła�ciwo�ci danego obiektu i wybiera� zgodnie 
z potrzebami. Na rysunku 4 pokazane jest przykładowe okno konfiguracji zaworu pneuma-
tycznego.

Rys.4. Przykładowe okno konfiguracji zaworu pneumatycznego. 
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Je�eli wszystkie poł�czenia s� prawidłowe to mo�na uruchomi� symulacje działania sys-
temu przez naci�ni�cie strzałki na listwie narz�dziowej menu kontekstowego. Na rys.5 
przedstawiono przykładowe okno symulacji pracy zaprojektowanego układu. 

Rys.5. Przykładowe okno symulacji systemu. 

Programy posiadaj� moduły animacji komputerowych (rys. 6) i filmy wideo, które 
w procesie dydaktycznym daj� mo�liwo�� zapoznania si� z budow�, zasad� działania 
elementów składowych układu i funkcjami, jakie spełniaj� w projektowanym układzie. 
Pozwala to na nauk� i szkolenie studentów bez konieczno�ci zakupu i budowy drogich 
układów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych. 
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Rys.6. Przykładowe okno wizualizacji pracy układu z siłownikiem dwustronnego działania. 

Ka�dy z symboli bibliotecznych mo�emy edytowa� i poprawia� a w razie potrzeby rozsze-
rzenia biblioteki mo�emy tworzy� i dodawa� własne symbole.

Program FluidSIM-P oprócz projektów sterowanych typowo pneumatycznie umo�liwia 
budow� układów, które zawieraj� elementy elektryczne, przeka�nikowe, steruj�ce elektroza-
worami i zbieraj�ce informacj� z ró�nych czujników. 

PODSUMOWANIE 
Systemowe podej�cie do projektowania przy rosn�cej tendencji do modułowej budowy 

układów płynowych oraz wykorzystanie komputerowych programów wspomagaj�cych 
znacznie ułatwia proces projektowania. 

Strategia efektywnego i niezawodnego działania układów nap�dowych wymusza stoso-
wanie komputerowego wspomagania równie� w ocenie stanu technicznego układów płyno-
wych oraz wykryciu i usuni�ciu przyczyny niesprawno�ci poprzez tworzenie modułów 
szkoleniowych zawieraj�cych, zestawy �wicze� słu��cych do doskonalenia umiej�tno�ci w 
poszukiwaniu niesprawno�ci układu.  
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COMPUTER ASSISTED DESIGN  
OF FLUID SYSTEMS 

Abstract 
The paper presents possibilities of computer assisted design of fluid systems. The analysis of the 

software was performed with particular emphasis on the FluidSIM programme which was implement-
ed in the Hydraulics and Pneumatics Laboratory at the Kazimierz Pulaski University of Technology 
and Humanities in Radom. The programme enables making the project of drive and control systems 
and then running the simulation of the assumed work cycle. 
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