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Gids AutoSIM 
 

1. Inleiding 

 

Het doel van deze gids is dat je een beetje wegwijs geraakt met het programma 

AutoSIM.  De tekst bevat verschillende voorbeeldoefeningen die je helpen om op een 

zo kort mogelijke tijd de basismogelijkheden van het programma onder de knie te 

krijgen.   

Uiteraard bevat AutoSIM nog veel meer mogelijkheden dan hetgeen je in de tekst zal 

terugvinden zoals het ontwerpen en simuleren van zuiver elektrische en hydraulische 

schakelingen, 3D simulaties en nog veel meer.   

Enkel de schakelingen met pneumatische componenten komen aan bod.   

De leergierige student kan uiteraard met behulp van het help menu de talrijke 

mogelijkheden van AutoSIM ontdekken.   

Veel plezier !  

 

2. Overzicht van de lay-out van AutoSIM. 
 

Wanneer je AutoSIM opstart, beland je in onderstaand scherm : 

 

 

Zoals je ziet, is dit een klassiek Windows venster met daarin een titelbalk, menubalk, 

werkbalk, een zoekmachine (browser), een werkruimte en een berichtenvenster. 
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Via de browser kan je toegang krijgen tot verschillende toepassingen in AutoSIM.  Een 

kort overzicht zie je hieronder.  De benamingen in het rood zijn voorlopig de belangrijkste.  

 

Folders : een blad waarin een PLC programma of 

een GRAFCET is geprogrammeerd. 

 

Symbols : een lijst waarin je variabelen zoals 

ingangen en uitgangen kan linken met een 

symbolisch adres.  Bijvoorbeeld sensor sa0 kan je 

symbolisch voorstellen als “sensor cilinder A 

binnen” 

 

Configuration : sommige variabelen kunnen 

hierin worden geconfigureerd. 

 

Documentation: in het algemeen gebruikt voor 

de printmenu’s 

 

Debug  wordt gebruikt voor het visualiseren van 

variabelen. 

 

IRIS : Simulaties met 2D en 3D componenten. 

 

SIMULA : Hierin ontwerp je pneumatische, 

elektrische en hydraulische schema’s 

 

 

De tab “Palette” bevat alle ontwerpsymbolen voor 

de schema’s. 
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3. Demo’s : Simulaties op PC 

 

Hierna volgen enkele voorbeeldschakelingen die je best zelf mee helpt ontwerpen.  

Hiermee bespaar je een hoop tijd.  

 

a. Pneumatisch circuit 

 
In deze oefening wordt een dubbelwerkende cilinder aangesloten op een 

bistabiel drukknopbediend 5/2-ventiel. 

De werkwijze is als volgt : 

 
� Open een nieuw project : File – New 

 

� Je moet een nieuw Simula blad openen.  

Rechter muisknop (RMK) in de browser 

op Simula en selecteer Add a Simula Page. 

 

� Nu kan je beginnen met je schakeling op 

te bouwen.  Hiervoor moet je eerst nog in 

de browser de tab Palette aanklikken 

(LMK).  Hier vind je alle symbolen.  
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� Om elementen naar de werkruimte te verplaatsen, moet je ze gewoon 

selecteren en slepen naar de gewenst plaats in de werkruimte. 

 
 

� In deze oefening gebruik je een 

dubbelwerkende cilinder aangesloten op een 

5/2-ventiel.  Selecteer de dubbelwerkende 

cilinder en het 5/2-ventiel.  De cilinder is in 

orde maar het 5/2-ventiel vraagt nog enkele 

aanpassingen.  Hiervoor klik je op het ventiel 

met de RMK en selecteer je properties.  Pas het 

ventiel aan zoals hiernaast is aangegeven. 

 

� Om het ventiel met de cilinder te koppelen, klik je met de LMK op een 

koppeling (uitgang) van het ventiel en daarna klik je met de LMK op een 

koppeling van de cilinder. 

Slepen is hier dus NIET aangewezen, gewoon twee maal klikken. 

 

� Het enige wat je nu nog moet doen, is de schakling voorzien van perslucht en 

eventueel van ontluchters op het ventiel en de schakeling is klaar ! 

 

� Om je schakeling te simuleren, klik je op de “Go” knop in de werkbalk.  Je kan 

nu door te klikken op de bedieningen van het ventiel de schakeling starten.  

Om de simulatie te beëindigen, klik je nogmaals op de “Go” knop.  Je 

schakeling zou er als volgt moeten uitzien :  

  
 



Gids AutoSIM 5  

b. Elektropneumatisch circuit 

 
In deze oefening wordt een dubbelwerkende cilinder aangesloten op een 

bistabiel elektropneumatisch bediend 5/2-ventiel. Na een druk op de startknop 

zal de cilinder vanuit ingetrokken toestand een volledige uitgaande slag maken 

gevolgd door een volledige ingaande slag. 

De werkwijze is als volgt : 

 
� Open een nieuw project : File – New 

 

� Open een nieuw Simula blad.  Rechter muisknop (RMK) in de browser op 

Simula en selecteer Add a Simula Page. 

 

� Nu kan je weer beginnen met het bouwen van de schakeling.  Net als in vorige 

oefening kan je dit door in de browser op de tab “Palette” te klikken en daar de 

elementen te selecteren. 

 

Een ander methode is door in de werkruimte met de RMK klikken en “Ad dan 

Object” te selecteren.  Voor de cilinder selecteer je “double acting cilinder with 

sensors”.   
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Deze cilinder heeft 2 sensors die het einde van de slag detecteren.  Deze moet je 

zowel op het symbool van de sensor zelf als op het label benoemen.  In dit geval 

met sa0 voor de voorste sensor en met sa1 voor de eindeslagsensor. 

Indien je de tekst Cil A bijvoorbeeld boven de cilinder wil plaatsen, dan moet je 

het geheel degroeperen : Cilinder selecteren → RMK → Dissociate → Label 

selecteren → Label naar wens verplaatsen → De cilinder met labels en sensors in 

zijn geheel selecteren door rechthoek met LMK rond te trekken → RMK → Group.  
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� Om het ventiel te configureren, dubbelklik je op het geselecteerde ventiel.  

Belangrijk is dat de bediening van het ventiel correct is, in dit geval 

elektropneumatisch.  Dit kan je veranderen door op het juiste driehoekje te 

klikken en de juiste bediening te selecteren. 

Even belangrijk is dat je de juiste codering geeft aan de bediening.  Dit is 

nodig om de koppeling te maken tussen het ventiel en de verwijzing naar het 

ventiel in het stuurschema dat later volgt.  In het veld “Symbol A #1” tik je Y1, 

in het veld “Symbol A #2” tik je Y2.   

 

 

Zoals je ziet worden de coderingen Y1 en Y2 niet zichtbaar naast het ventiel.  

Toch zal vanuit het stuurschema straks de besturing juist werken.  Voor de 

overzichtelijkheid kan je best toch Y1 en Y2 als label naast het ventiel plaatsen.  

Dit kan je doen door in het werkblad met de RMK te klikken, “Ad dan object” 

→ “Preset objects” → “Draw” → “Text”. 

De verbindingen maken tussen cilinder en ventiel en de persluchtvoeding 

aansluiten doe je op dezelfde wijze als in Project a : pneumatisch circuit.  
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� Tijd nu voor het ontwerpen van het elektrisch stuurschema.  Hierin worden de 

ventielen aangestuurd via de signalen van een startknop en de sensoren.  Om 

overzichtelijk te werken, kan je het stuurschema best naast het 

vermogenschema plaatsen. 

Hieronder zie je het stuurschema volledig opgebouwd naast het 

vermogenschema. 

 

De elementen die gebruikt werden kan je allemaal links selecteren.  Belangrijk 

hierbij is dat de juiste link wordt gelegd met de elementen waarnaar ze in het 

vermogenschema verwijzen.  

 

 

 

� Om je schakeling te simuleren, klik je op de “Go” knop in de werkbalk.  Je kan 

nu door te klikken op de startknop in het stuurschema de schakeling starten.  

Om de simulatie te beëindigen, klik je nogmaals op de “Go” knop. 
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� Op elk moment kan je de heersende druk visualiseren door de muiswijzer op 

een knooppunt te plaatsen. 

 

 
 

 

� De beweging van de cilinder en de toestand van de contacten kan je ook 

makkelijk visualiseren in een weg/tijddiagram.   

 

Voor de cilinders 

ga je hiervoor als 

volgt te werk :  

Cilinder 

selecteren → 

RMK → 

Properties → In 

vakje “Rod 

position symbol” 

een benaming 

ingeven vb 

Cilinder A. 
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Links in de browser klik je met 

de rechtermuisknop op het 

paarse icoontje Debug en 

selecteer je Graph.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik met de rechtermuisknop op 

de tekst en geef het ingaveveld 

als volgt in : 

  

Na invoegen van 2 

snelheidsregelaars waarvan je de 

opening instelt tot vb 30 % krijg 

je onderstaand scherm. 

.
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� Tot nu heb je voor de sensoren tweedraads uitvoeringen gekozen.  Heel vaak 

worden driedraadssensoren gebruikt.  In AutoSim hebben deze een NO contact 

en schakelen ze zoals een PNP transistor dus met de schakeldraad naar de 

belasting die op zijn beurt met de 0 V is aangesloten.  

Selecteren doe je met Dit kan je doen door in het werkblad met de RMK te 

klikken, “Ad dan object” → “Preset objects” → “Electric” → “Contacts” → 

“Magnetic Proximity Switch 3 wire”. 

Uiteraard moet je die nog linken met een positie op de cilinder.   

Je schema zou er dus met driedraadssensoren als volgt kunnen uitzien :  

 

 

 

 

 

. 

 



Gids AutoSIM 12  

c. PLC met ladderdiagram 

 
In deze oefening kan je verder werken vanuit de vorige oefening.  Het verschil 

is dat het elektrisch stuurschema vervangen wordt door een PLC.  Deze PLC 

ga je in een apart werkblad programmeren.   

De uitwerking van de schakeling is dezelfde als in de vorige schakeling : Na 

een druk op de startknop zal de cilinder vanuit ingetrokken toestand een 

volledige uitgaande slag maken gevolgd door een volledige ingaande slag.   

Ga als volgt te werk :  

 

� Wis je stuurschema door er een kader rond te slepen en op de Delete knop te 

duwen.    

 

� Invoegen van de PLC in je werkblad : RMK →“Preset objects” → “Others” → 

“16 I and 16 O PLC ( Common Output).   

Aan de onderzijde koppel je de 3 ingangen vanuit de 24 V DC voeding. 

Aan de bovenzijde koppel je de 2 uitgangen.  De voedingen moet je zelf nog 

even invoegen.  Je schema ziet er dan als volgt uit :  

 

 
 

� De werking van de schakeling hangt uiteraard volledig af van het programma.  

Om dit te kunnen schrijven, moet je terug naar je browser en hierin met de 

RMK op “Folders” klikken.  Hierna selecteer je “Add a new folder”.  De 

nieuwe folder benoem je bijvoorbeeld met “PLC programma”.   
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� In de nieuwe folder vind je, door op de tab “Palette” te klikken, een aantal kant 

en klare blokken.  Selecteer hieruit “Ladder elements” en sleep de juiste regels 

naar de werkruimte.  Je kan door copy en paste altijd elementen bijvoegen.    

 

Heel handig is de wizard waarmee je kant en klare ladderdiagramma zeer snel 

op je simula page kan “toveren”. 

Klik met de rechtermuisknop in je werkblad en kies “assistant”.  Mits een 

aantal kleine aanpassingen kan je zeer snel een aantal lijnen in je 

ladderdiagram maken.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pas je ladderdiagram verder aan tot het ladderdiagram zoals hieronder 

afgebeeld. 
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.  

 
 

� Elke in- en uitgang moet nog benoemd worden.  Ingangen met letter I en 

uitgangen met letter O. 

Een handig hulpmiddel is de symbolentabel.  Op die manier kan je een in- en 

uitgang een herkenbare naam geven zodat het ladderdiagram vlotter gelezen 

kan worden.  Ga hiervoor als volgt te werk :  

Ga terug naar de browser en klik hierin met de RMK op “Symbols”.   Hierna 

selecteer je “Add a symbol table”.  Klik in de kolomkop “Symbols” met de 

RMK en selecteer “Add”.  Vervolledig de tabel zoals hieronder.   

Let op :  

Voor de sensoren mag je NIET dezelfde symboliek gebruiken zoals de 

benoeming in de simula 

page.  In je voorbeeld heb 

je de sensor in je tekening 

benoemd met sa0, dit mag 

je dus NIET opnieuw doen 

in je symbolentabel.  

Gebruik hiervoor een 

andere benaming zoals A 

mini.  Hiernaast is de 

symbolentabel nog eens afgebeeld. 
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� Tijd nu om de in- en uitgangen te benoemen met de symbolische benamingen. 

Ga terug naar het ladderdiagram, klik hiervoor met de LMK op de linkerzijde 

van het symbool, klik het grijze rechthoekje aan en selecteer door door te 

klikken zoals hieronder aangegeven. Je schema ziet er dan als volgt uit :  

 

 

 

 

� Om je schakeling te simuleren, klik je op de “Go” knop in de werkbalk.  

Nieuw is dat je dit zowel vanuit het ladderdiagram als vanuit de aansluitingen 

op de PLC kan doen.  Om de simulatie te beëindigen, klik je nogmaals op de 

“Go” knop. 
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d. PLC met GRAFCET 

 

Ook deze oefening heeft dezelfde werking als de 2 voorgaande.  Het verschil 

met de vorige is dat er niet geprogrammeerd wordt met een ladderdiagram 

maar via een GRAFCET.  

De uitwerking van de schakeling is dezelfde als in de vorige schakeling : Na 

een druk op de startknop zal de cilinder vanuit ingetrokken toestand een 

volledige uitgaande slag maken gevolgd door een volledige ingaande slag.   

Ga als volgt te werk :  

 

� Wis het ladderdiagram. 

 

� Roep de “Assistant”  op : in werkblad RMK → Assistant. 

Zeer eenvoudig kan je je Grafcet er als volgt laten uitzien. 
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Let op :  
- Ook hier mag je de sensoren uit de tekening (simula page) niet op 

dezelfde manier benoemen als in je grafcet. 

- Probeer zoveel mogelijk van boven naar beneden te werken tijdens de 

opbouw van de grafcet.   

 

� In de vierkanten zijn nummers ingegeven.  Het nummer 0 staat voor de initiële 

stap.  Dit vierkant is dubbel omrand.  De overige nummers zijn volgnummers 

van fasen die willekeurig in te geven zijn. 

De rechthoeken dienen om uitgangen aan te sturen.  Door in de rechthoek te 

klikken en op het grijze rechthoek te klikken, kan je de juiste uitgang weer 

selecteren.  De overgangsvoorwaarden tussen de vierkanten ( de horizontale 

strepen) kunnen op dezelfde wijze gecodeerd worden. 

 

� Na benoeming van de in- en uitgangen ziet je grafcet er als volgt uit 

 

 

 

� Ook hier kan je zowel vanuit de Grafcet in de folder als vanuit de PLC 

aansluitingen in de Simula je project simuleren.  Dit gaat uiteraard met de 

“Go” toets.   

 

� Ook hier kan je gebruik maken van de assistant door met de rechtermuisknop 

in je werkblad te klikken en “assistant” te kiezen.  Mits een aantal kleine 

aanpassingen kan je zeer snel een grafcet maken.   
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� Het is mogelijk om je project stap voor stap te laten aflopen.  Hiervoor moet de 

simulatie eerst starten door op de “Go” knop te klikken en daarna in de “stop” 

modus gaan.  Hiervoor klik je op het rode icoontje in de menubalk. 

Daarna  klik je telkens op de knop “step” in diezelfde menubalk. 
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e. Uitbreiding GRAFCET : Tijdsfunctie 

 
Deze oefening kent een kleine aanpassing ten opzichte van de vorige.  Het 

enige verschil met de vorige oefening is dat de cilinder 5 seconden wacht nadat 

zijn uitgaande slag beëindigd was.  Dus na het induwen van de start zal de 

cilinder een uitgaande slag maken, 5 seconden in de uit stand blijven staan en 

daarna weer terug een ingaande slag maken.   

Ga als volgt te werk : 

 

� Pas je Grafcet aan zodanig dat in fase 20 

geen actie volgt maar een tijdsfunctie.  Dit 

doe je door met de LMK op de linkse 

opstaande zijde van de actierechthoek te 

klikken, op het grijze balkje te klikken en 

hierin vanuit de optie “AutoSIM 

variables” de timer te selecteren en in te 

stellen met 5 seconden.      

 

 

 

 

 

� Maak de Grafcet af zoals hiernaast 

afgebeeld.  Je kan best met de RMK de 

elementen selecteren.  Om de Gafcet 

te sluiten bestaat er ook een handige 

toets : met de optie “Link” kan je 2 

aan te klikken punten met een lijn 

verbinden.  Indien je de simulatie 

opstart, zul je zien dat de tijdsfunctie 

terugloopt van 5000 ms tot 0 zoals 

afgebeeld hiernaast.  Op de 

afbeelding zie je duidelijk dat de 

timer afloopt en dat er nog 3050 ms 

of 3,05 s moet gewacht worden voor 

de cilinder terug naar binnen mag.  
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f. Uitbreiding GRAFCET : Tellerfunctie 

 

Ook deze oefening is een aanpassing van de vorige.  In deze oefening zal de 

op- en neergaande beweging van de cilinder 5 maal herhaald worden.  

Hiervoor gebruik je een teller.   

Ga als volgt te werk : 

 

� Vertrek vanuit de standaard Grafcet uit d. “PLC met Grafcet”. 

 

� Je Grafcet zou er moeten 

uitzien zoals hiernaast 

afgebeeld.  In fase 30 zie je 

duidelijk dat de teller (met 

naam C0) met 1 verhoogd 

wordt als de cilinder een op- 

en neergaande beweging 

heeft gemaakt.   

Na fase 30 wordt er een 

keuze gemaakt :  

Als de actuele tellerwaarde 

kleiner is dan 5 (C0 < 5), 

zal er terug worden 

gesprongen naar de fase 10 

en zal de cyclus zich 

herhalen.   

Als de actuele tellerwaarde 

uiteindelijk gelijk is aan 5 

(C0 = 5), zal er terug 

worden gesprongen naar de 

initiële stap 0.  Het systeem 

wacht op een nieuwe 

startpuls en niet 

onbelangrijk is dat de 

tellerwaarde daar terug op 0 wordt gereset (R C0).  Anders zou de tellerwaarde 

plots op 6 staan en klopt de Grafcet niet meer. 

 

� Om de elementen in de Grafcet te selecteren, klik je in de bewuste actie of 

overgang op het grijze rechthoekje.  In het menu vind je onder “AutoSIM 

variables” de codes voor de tellerbenoeming, in het menu vind je onder 

“Operators” de codes voor +, <, = en R.   

 

� Het ontwerpen van de Grafcet werkt handiger als je met de sneltoetsen werkt 

die links bij “blocks” vermeld staan bij de desbetreffende actie.  Indien je 

bijvoorbeeld ergens in het werkblad “t” intikt, verschijnt er een overgang.  

Indien je daarna met de pijltjestoets omlaag klikt, kan je de volgende actie 

vastleggen. 

 

� Indien je simuleert, zie je dat de actuele tellerwaarde verschijnt, handig om te 

zien waar de cyclus zich bevindt. 
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g. Invoegen van objecten : sturing van een lift 

 
Deze oefening laat de simulatie van een lift zien aan de hand van een Grafcet 

sturing.  De lift in de oefening is een bewegend object dat vanuit het menu 

moet worden ingeladen. 

 
�  Begin met een nieuw document en benoem het met “sturing lift” 

 
� Maak zoals voorheen ingeoefend onderstaande grafcet met bijhorende 

symbolentabel.   

 

 
� Het inladen van het object (de lift) doe je als volgt :  

 
� In de browser met RMK op icoontje “iris” → “Add an iris 2D object” klikken. 

Maak de keuze “Base Object” → “Console” 

Nu heb je de achtergrond waarop de lift zal moeten bewegen. 
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� Pas de grootte van de console aan met de waarden zoals hieronder aangegeven. 

 
 

� Tijd om de lift op de console te maken. 

Klik in de browser op “console” → “Add an object on the console” → “Base 

objects” → “Object” 

Nu heb je de lift ingevoegd maar die moet uiteraard nog geparametreerd 

worden.   

Klik op “Object” → RMK Properties → Geef onderstaande waarden in : 

Tab “Aspect”  
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Tab “Link” 

 
 

-  Groene ellips : 

Hierin wordt het openen en sluiten van de deur geparametreerd. 

+Position : als deze uitgang hoog wordt, zal de rode balk gaan van de waarde 

ingegeven in “Mini” tot de waarde ingegeven in “Maxi”,  in dit geval van 20 

tot 200. 

-Position : als deze uitgang hoog wordt, zal de rode balk gaan van de waarde 

ingegeven in “Maxi” tot de waarde ingegeven in “Mini”,  in dit geval van 200 

tot 20. 

Capt mini : ingang  die hoog wordt als de deur in de beginstand staat 

ingegeven in “Mini”, in dit geval op 20 

Capt maxi :  ingang  die hoog wordt als de deur in de uitstand staat ingegeven 

in “Maxi”, in dit geval op 200. 

Speed : de snelheid waarmee de deur geopend wordt. 

 

-  Rode ellips :  

Hierin wordt de horizontale beweging van de deur geparametreerd.  In dit 

geval hoeft dit niet te gebeuren omdat de deur in zijn geheel niet horizontaal 

beweegt maar enkel verticaal (van boven naar onder en omgekeerd). 
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-  Blauwe ellips : 

Hierin wordt de verticale beweging van de lift geparametreerd. 

LET OP : DE POSITIEVE ZIN VAN DE Y-AS IS NAAR ONDER 

+Position : als deze uitgang hoog wordt, zal de lift naar onder gaan van de 

waarde ingegeven in “Mini” tot de waarde ingegeven in “Maxi”,  in dit geval 

van 0 tot 300. 

-Position : als deze uitgang hoog wordt, zal de lift naar boven gaan van de 

waarde ingegeven in “Maxi” tot de waarde ingegeven in “Mini”,  in dit geval 

van 300 tot 0. 

Capt mini : ingang  die hoog wordt als de lift in de beginstand staat ingegeven 

in “Mini”, in dit geval op 0 

Capt maxi :  ingang  die hoog wordt als de lift in de uitstand staat ingegeven 

in “Maxi”, in dit geval op 300. 

Speed : de snelheid waarmee de lift op en neer beweegt. 

 
� Op de console moeten nog 2 drukknop gezet worden die het commando over 

de liftbeweging gaan geven. 

Klik in de browser op “console” → “Add an object on the console” → “Base 

objects” → “Button Light” 

Nu heb je de drukknop ingevoegd maar die moet uiteraard nog geparametreerd 

worden.   

Klik op “Button Light” → RMK Properties → Geef onderstaande waarden in : 

Tab “Aspect” 
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Tab “Link” 

Hier wordt de link gelegd tussen de gegevens ingevoerd in de grafcet 

(ingangen) en de drukknop op de console. 

 
 

 
� Uiteraard moet er ook nog een drukknop op de console geplaatst worden die 

het commando geeft om de lift omlaag te brengen.  Dit doe je op dezelfde 

manier als hierboven.  
 



Gids AutoSIM 26  

4. Koppeling van een interface : 

 
Het programma AutoSIM kan je aan een applicatie koppelen door middel van een 

interface.  Dit stelt je in staat om een aantal fysieke uitgangen op een proefbord (echte 

cilinders en lampen) te schakelen in functie van  de toestand van een aantal fysieke 

ingangen (sensoren, drukknoppen). 

Op deze manier werkt het programma interaktief als stuurapparaat en kan het dus als 

het ware een echte PLC vervangen ! 

Om een interface te gebruiken met het programma, moeten de gegevens tussen je 

proefbord en het programma AutoSIM nog vertaald worden door middel van een 

driverprogrammaatje.  AutoSIM heeft standaard een aantal drivers in het pakket 

waaronder de driver van interface USB-4761. 
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a. Softwarematige koppeling van de interface :  
 

De koppeling van de driver in AutoSIM gebeurt als volgt :  

 
���� Klik in de browser met de rechtermuisknop op Configuration, klik door op 

post-processors, Excecuter PC en I/O-drivers. 
���� Selecteer hieruit de juiste driver, in dit geval advantechusb4761. 
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b. Aansluiten van de in- en uitgangen op de interface 

 
� Aansluiten van de ingangen 

 
De interface heeft 8 geïsoleerde ingangen die elk een spanning tussen 10 en 

30 VDC kunnen schakelen.  Zoals je in onderstaand schakeling ziet, kan je 

door de aanwezigheid van de bidirectionele diode deze gelijkspanning 

polariteitsongevoelig aansluiten, het maakt dus niet uit waar je de plus of 

de min aansluit. 

 

    
� Aansluiten van de uitgangen 

 
De interface heeft 8 uitgangen die elk een stroom van 1 A kunnen 

schakelen bij een spanning van 30 VDC. 

Onderstaande schakeling toont duidelijk dat elke uitgang een normaal open 

en een normaal gesloten contact heeft.   

Load 1 wordt geactiveerd als de uitgang hoog wordt. 

Load 2 is al hoog tot op het moment dat de uitgang hoog wordt. 
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c. Voorbeeldschakeling met de interface 

 
���� Bij het werken met de interface is het absoluut noodzakelijk dat je 

softwarematig met de PLC werkt. 

Ingang IDI0 van de interface neemt de functie over van input i%0 op de PLC, 

ingang IDI1 van de interface neemt de functie over van input i%1 op de PLC,  

Uitgang NO0 van de interface neemt via het programma van de PLC de 

toestand over van de output o%0 op de PLC. 

Uitgang NO1 van de interface neemt via het programma van de PLC de 

toestand over van de output o%1 op de PLC. 

 

Onderstaande tabel en aansluiting brengen meer duidelijkheid. 

 

IN 

AUTOSIM-200 USB-4761 PNEUMATE-200 

I0-%I0 I0  

I1-%I1 I1 Start 1 

I2-%I2 I2 Start 2 

I3-%I3 I3  

I4-%I4 I4  

I5-%I5 I5  

I6-%I6 I6  

I7-%I7 I7  

OUT 

AUTOSIM-200 USB-4761 PNEUMATE-200 

O0-%Q0 O0  

O1-%Q1 O1 A buiten 

O2-%Q2 O2 A binnen 

O3-%Q3 O3  

O4-%Q4 O4  

O5-%Q5 O5  

O6-%Q6 O6  

O7-%Q7 O7  
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Bovenstaand voorbeeld toont de werking als volgt :  

 

-  Bij indrukken van drukknop 1 (Start 1 – D1) gaat de cilinder naar buiten. 

-  Bij indrukken van drukknop 2 (Start 2 – D2) gaat de cilinder naar binnen 

 
���� Zoals je misschien gemerkt hebt, hebben de aansluitingen op de PLC dezelfde 

benaming als die in het programma en in de symbolentabel. 

AutoSim zoekt contact met de gegevens vanuit de interface en geeft die 

voorrang op degene bij de aansluitingen van de cilinder.  Het kan namelijk zijn 

dat de cilinder op je proefbord niet zo snel in zijn uiterste stand geraakt dan die 

op je simula page.  Het programma zal echter alleen rekening houden met de 

gegevens vanuit de interface. 

 
���� Bij het induwen van de “Go” knop en daarna op “dynamic display” kan je het 

proces op het proefbord volgen op je scherm 
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5. Koppeling van bewegende 3D-beelden : 

 
Bedoeling is dat je nu leert om CAD modellen vanuit een 3D tekenpakket (Solid 

Works, Inventor, ...) in te laden in AutoSim.  Deze modellen ga je koppelen aan 

variabelen vanuit een Grafcet programma met symbolentabel om zo een 

geautomatiseerd proces te simuleren.   

Het resultaat van een eerste oefening is een op- en neergaande beweging van een 

zuigerstangloze cilinder met eindeloopsensoren gestuurd door middel van een Grafcet. 

 
a. Voorbereiden van de CAD bestanden :  

 

Wanneer je 3D bestanden wil importeren in AutoSim, moet je die eerst opslaan 

met een .vrl of .3DS extensie.  Sommige CAD programma’s kunnen objecten 

standaard opslaan in deze formaten, andere weer niet.   

In sommige gevallen moet je dus een convertor gaan zoeken die deze 

omzetting kan maken.  Op internet circuleren verschillende freeware 

programmaatjes waarmee je vlot deze omzetting kan doen. 

In het geval van jouw oefening moet je de cilinder opdelen en dus ook opslaan 

in 2 delen : een vast deel en een bewegend deel (het karretje) zodat je het 

bewegend deel kan linken met een uitgang.  

 
b. Importeren van de CAD bestanden 

 
Als de omzetting naar .vrl of .3ds is gebeurd, kan je ze importeren in 

“resources”.  In dit geval zijn de CAD bestanden altijd verbonden met je 

project.   

 

Klik met RMK op Resources → Import one or more 3D files 

  
Nu kan je de gewenste 3D tekeningen inladen.  In dit geval het vaste deel en 

het bewegende deel.  De sensoren kan je op een later tijdstip vanuit de 

bibliotheek inladen. 

 



Gids AutoSIM 32  

c. Samenhang van de CAD modellen op een 3D console 

 
Tijd om alles op op de console te plaatsen :  

Klik met RMK op Iris → Add an IRIS 3D console 

Je krijgt nu een venster met instellingen die je met OK mag bevestigen. 

Hierna krijg je een zicht op de oriëntering van de assen.  Handig voor straks ! 
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-  In je Iris 3D blad ga je in het menu options en open je de configuration box. 

-  Selecteer Add all.  Nu verschijnen je 2 CAD modellen in je venster. 

 
Nu komt het erop aan om de onderdelen juiste te “plaatsen” op je console.  Dit 

vergt veel verplaats-, vergroot- en rotatiewerk.  Voor het vaste deel lukt het met 

onderstaande instellingen :  

 
Let op de omcirkelde getallen : Het bovenste betreft een rotatie om de X-as 

aangegeven in radialen en dit mag je letterlijk nemen. 

Het tweede omcirkelde getal betreft de vergroting noodzakelijk om dit object 

zichtbaar te maken.  Tijdens de opslag in het CAD programma is dit als relatief 

klein opgeslagen. 
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Voor het wagentje kunnen onderstaande instellingen dienen :  

 

Tijd voor de sensoren. 

In de configuration box klik je op Import en haal je uit de map i3D de sensoren. 

 
Let op : Standaard zit dit object niet in deze map.  Je kan vanuit deze map wel “cilinder 

with sensors” selecteren, daarna de cilinder wissen en de sensoren overhouden.  Hierna 

kan je deze sensoren met de RMK “exporteren” naar de 3D map.  

 

De instellingen van de sensoren lukken met de volgende instellingen :  

 

            links      Rechts 
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d.  Parametreren van de CAD modellen 

 
Nu moet je er nog voor zorgen dat je CAD modellen nog gelinkt worden met 

variabelen uit een Grafcet programma. 

 

- Voor het wagentje :  

Klik op de naam van het wagentje in de boomstructuur → RMK → 

Add a translation. 

 
 

-  Door de oriëntering van de assen wordt dit een beweging volgens 

de Z-as. 

-  Door het feit dat het programma rekening houdt met een bistabiel 

wegventiel, kies je voor deze optie : O0 doet de wagen vooruit 

bewegen, O1 achteruit. 

-  Min = 1 ; Max = -15.  De wagen rijdt van Z-waarde 1 naar Z 

waarde -15. 

-  Tijd van 1000 ms = 1 s voor de rit. 

-  Mini sensor en Maxi sensor.  Deze inputs worden in het programma 

hoog als het wagentje zijn respectievelijke eindstand bereikt. 
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- Voor de sensoren : 

Bedoeling is dat de sensor van kleur verandert (zoals in 

werkelijkheid) en dat dit gevolg heeft voor het programma.   

Klik op de naam van de sensor → RMK → Add a color change. 

   
 

Kleurenverandering van zwart naar rood en voor deze sensor wordt 

de koppeling gemaakt met input i2.   
 

Voor de andere sensor soorgelijk met input i3.  In samenhang met het onderstaande 

programma en symbolentabel gaat de cilinder op en neer. 

 
  
 
 


