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 W artykule opisano sposób tworzenia wirtualnych modeli robotów i manipulatorów w 
programach OneSpace Designer i CATIA z zastosowaniem elementów automatyki 
produkowanych przez firm� FESTO. 
 
 
1. WST�P 
 
 Ostatnie stulecie jest czasem post�pu technicznego, nowych rozwi�za� i technologii, wskutek 
czego cykl �ycia produktu znacznie uległ skróceniu. Czynnikiem decyduj�cym o utrzymaniu si� 
firm na rynku jest szybka zdolno�� do wdra�ania nowych, konkurencyjnych koncepcji w postaci 
nowych ta�szych produktów. Szybko�� i cz�sto zachodz�ce zmiany produkcji poci�gaj� za sob� 
konieczno�� stosowania coraz silniejszych narz�dzi do projektowania i analizy powstaj�cych 
produktów. Badania prowadzone na modelach dostarczaj� wielu cennych informacji, o 
rzeczywistych układach bez konieczno�ci fizycznego ich wytwarzania. Symulacja staje si� jedn� 
z najwa�niejszych technik wspomagaj�cych proces projektowania i wytwarzania, co umo�liwia 
znaczne skrócenie czasu pojawienia si� nowych rozwi�za� i koncepcji. Symulacja w znaczny 
sposób zmniejsza koszty wprowadzenia nowych pomysłów, co zwi�zane jest z mo�liwo�ci� 
uzyskania pewnych wyników ju� na wst�pie projektowania, przez co cz�sto odchodzi si� od 
drogich i czasochłonnych bada� laboratoryjnych. Dzi�ki prowadzeniu bada� na prototypie i 
u�yciu wirtualnej analizy istnieje mo�liwo�� testowania, optymalizacji i modernizacji 
analizowanej struktury mechanizmu na długo zanim zostanie fizycznie wyprodukowany 
jakikolwiek egzemplarz próbny. Coraz cz��ciej si�ga si� po oprogramowanie symulacyjne, które 
daje mo�liwo�� prowadzenia w czasie rzeczywistym wirtualnych symulacji oraz zło�onych analiz 
kinematycznych i dynamicznych poruszaj�cych si� obiektów. 
 
 
2. MULTIMEDIALNY KATALOG ELEMENTÓW AUTOMATYKI FIRMY FESTO 
 
 Firma FESTO AG jest producentem elementów automatyki. FESTO Polska zapewnia 
profesjonalne rozwi�zywanie problemów automatyzacji: od projektu poprzez dobór i 
kompletacj� produktów do instalacji, wdro�enia konstrukcji i systemów - w poł�czeniu ze 
specjalistycznymi szkoleniami z zakresu automatyzacji. W skład szczegółowej oferty FESTO 
wchodzi: handling i technika podci�nieniowa, nap�dy pneumatyczne, zawory, wyspy 
zaworowe, technika proporcjonalna, wył�czniki ci�nieniowe i czujniki, pneumatyczna i 
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elektroniczna technika sterowania, przygotowanie spr��onego powietrza, przewody 
pneumatyczne, zł�cza i osprz�t. Produkty oferowane przez Firm� s� prezentowane w katalogu 
multimedialnym. Katalog multimedialny jest dost�pny na płytach CD lub bezpo�rednio ze 
strony WWW producenta. Na rys. 1 pokazano główne okno katalogu. Po wybraniu elementu  
 mo�na z katalogu wygenerowa� dokumentacj� 2D w formatach programów ME10 i 
AutoCAD lub w formacie neutralnym DXF. Na szczególn� uwag� zasługuje opcja 
generowania modelu 3D. Model 3D mo�na wygenerowa� w formatach nast�puj�cych 
programów: 
- CATIA, 
- Onespace Designer, 
- ProE, 
oraz w formatach neutralnych: 
- IGES Surface, 
- IGES Wireframe, 
- STEP. 
 W multimedialnym katalogu 
jest równie� mo�liwo�� podgl�du 
modeli 3D, przed ich 
wygenerowaniem. Podgl�d, 
obroty modelu i zbli�enia s� 
mo�liwe w specjalnie doł�czonej 
do katalogu przegl�darce. 
 
 
 
 
3. PROGRAMY ONESPACE DESIGNER I CATIA JAKO NARZ�DZIA 

KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA I BADANIA 
PNEUMATYCZNYCH ELEKTROPNEUMATYCZNYCH 
ELEKTROPNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW STEROWANIA  

 
 Główn� funkcj� systemów CAD jest mo�liwo�� geometrycznego modelowania elementów 
i zespołów. W Pracowni CIM i VR Laboratorium Automatyki, Mechatroniki i CIM znajduje 
si� oprogramowanie CAD mi�dzy innymi OneSpace Designer i CATIA [1]. Prezentowane 
oprogramowanie słu�y do wirtualnego badania zachowania si� zsyntezowanych układów 
przed ich praktycznym utworzeniem i uruchomieniem na stanowiskach badawczych w 
s�siaduj�cej Pracowni Automatyzacji Procesów Technologicznych.  
 OneSpace Designer firmy CoCreate jest wszechstronnym i interaktywnym systemem, 
który w znacznym stopniu przyspiesza ka�dy proces projektowania produktu. Program 
zapewnia szybkie i dokładne metody projektowania, a przypisywanie okre�lonych tworzyw 
do poszczególnych elementów oraz operacje cieniowania umo�liwiaj� fotorealistyczn� 
wizualizacj� elementów. Mo�liwo�ci programu OneSpace Designer uwidaczniaj� si� 
zwłaszcza wtedy, kiedy nowe zadania zale�� od poprzedniej pracy. Z uwagi na to, i� 
projektant nie potrzebuje zajmowa� si� rozwa�aniem wcze�niej przyj�tych zało�e� lub 
kolejno�ci kroków (operacji) tworzenia elementów, cały wysiłek intelektualny partnerów 
mo�e kształtowa� podstaw� dla rozwoju nowych produktów (modeler nie bazuje na historii 
tworzenia elementów). OneSpace Designer pozwala wszystkim członkom zespołu 

 
Rys. 1. Główne menu multimedialnego katalogu FESTO 
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konstrukcyjnego na korzystanie ze wspólnej bazy istniej�cej dokumentacji CAD. 
Dokumentacja pozyskana przy pomocy standardowych formatów wymiany danych - 
pochodz�ca od klientów (katalogowe podzespoły) lub kooperantów - mo�e by� u�ywana w 
taki sam sposób jak oryginalne rysunki zapisane w programie OneSpace Designer. 
 CATIA jest zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE wspomagaj�cym proces 
tworzenia wyrobu praktycznie na ka�dym etapie. W odró�nieniu od OneSpace Designer jest 
modelerem bazuj�cym na historii tworzenia elementu. Program jest wyposa�ony w zestaw 
narz�dzi umo�liwiaj�cych projektowanie współbie�ne, symulacje, obliczenia in�ynierskie itp. 
Program, w zale�no�ci od konfiguracji, jest dost�pny w trzech ró�nych platformach. 
 
 
4. TWORZENIE WIRTUALNYCH UKŁADÓW Z WYKORZYSTANIEM 

ELEMENTÓW AUTOMATYKI FIRMY FESTO 
 

Wybrane elementy z katalogu nale�y zapisa� w odpowiednim dla wykorzystywanego 
programu CAD formacie. Po zaimportowaniu elementu z katalogu nale�y go odpowiednio 
przystosowa� do celów symulacji. Przystosowanie to polega na rozdzieleniu od siebie 
elementów ruchomych, które to w katalogu s� monolitem. Rozdzielenia tego dokonuje si� w 
programach CAD tj. OneSpace Designer i CATIA. Tworzenie zespołów importowanych 
elementów przy-gotowanie do symulacji ruchu odbywa si� z wykorzystaniem techniki  
wi�zów (relacji). Tworzenie wi�zów pomi�dzy odpowied-nimi elementami robota umo�liwia 

precyzyjn� kontrol� 
pozycji i ustawienia 
ł�czonych elementów. 
Wi�zy mog� by� 
tworzone poprzez 
nadanie współosiowo-
�ci, równoległo�ci, 
zadanej odległo�ci 
oraz k�ta obrotu 
pomi�dzy odpowie-
dnimi płaszczyznami. 
Zastosowanie techniki 
wi�zów umo�liwia 
parametryczn� kontro-
l� utworzonych ukła-
dów w zakresie ich 
kształtu i pozycji. 
Relacje s� zdefinio-
wane pomi�dzy 
elementami referen-

cyjnymi. Elementami referencyjnymi w 3D s�: płaszczyzna, powierzchnia i kraw�d�, 
natomiast elementami referencyjnymi dla 2D s�: linie, okr�gi oraz punkty. Relacje s� 
utrzymywane nawet wtedy, gdy zawarto�� zespołu (elementu) jest modyfikowana, co 
pozwala na indywidualne zmiany nie maj�ce wpływu na cały modyfikowany element. 
Badanie układów polega na wyznaczaniu pozycji ich elementów, badaniu mo�liwo�ci 
ruchowych, wyznaczaniu przestrzeni roboczej i trajektorii ruchu oraz ewentualnych kolizji 
własnych lub z otoczeniem. 

 
Rys. 2. Przykład wirtualnego układu utworzonego w programie 
OneSpace Designer 
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Rys. 3. Przykład wirtualnego układu utworzonego w programie CATIA 

 

Rys. 4. Przykład badania wirtualnego układu utworzonego w programie CATIA 
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