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Temat ćwiczenia: 
 

STEROWANIE UKŁADEM PNEUMATYCZNYCH 
SIŁOWNIKÓW ZA POMOC Ą STEROWNIKA 
M91-2-UA2 Micro-OPLC firmy UNITRONICS 

 
Cel ćwiczenia: 
   Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sterowaniem 
pneumatycznymi elementami wykonawczymi przy użyciu sterownika M91-2-
UA2 Micro-OPLC firmy UNITRONICS. 
 
 
Program ćwiczenia: 
 
Ćwiczenie obejmuje: 

1. Zapoznanie z budową sterownika Unitronics M91-2-UA2 Micro-OPLC i 
jego programowaniem. 

2. Zaprogramowanie sterownika M91-2-UA2 Micro-OPLC dla określonego 
zadania. 

3. Przetestowanie zaprojektowanego programu sterowania. 
4. Wykonanie sprawozdania. 

 
 
Literatura: 
1. M90 Micro-OPLC. User Guide. – broszura w języku angielskim firmy 

UNITRONICS. (zawiera opis budowy sterownika, sposób instalacji i podstaw 
obsługi). 

2. M90 Micro-OPLC. User Guide. – broszura – samouczek w języku polskim firmy 
UNITRONICS. (zawiera szczegółowy opis działania oprogramowania oraz przykład 
realizacji projektu). 

3. U90 Ladder Software Manual. – materiały firmy UNITRONICS w języku angielskim 
(dostępne także na stronach www.unitronics.com).  

4. T. Legierski i inni: Programowanie sterowników PLC. Wydawnictwo Pracowni 
Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998r. 

5. J. Kasprzyk: Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa 2006r. 
6. S. Flaga: Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym. ReNet 2005r. 
7. J. Kwaśniewski: Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania. 

Kraków 1999r. 
8. T. Mikulczycki: Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT Warszawa 2006r. 
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1. Wstęp 
 

Mikrosterownik firmy Unitronics typ OPLC M91-2-UA2 (Operating 
Panel + Programmable Logic Controller) jest przeznaczony do automatyzacji 
urządzeń oraz procesów w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Może 
być stosowany do sterowania maszynami technologicznymi, przenośnikami, 
liniami pakującymi, urządzeniami klimatyzacyjnymi, piecami, pompami itp. 
Należy do grupy sterowników z wbudowanym panelem operatorskim HMI  
(Human Machine Interface), który posiada wyświetlacz oraz membranową 
klawiaturę. 
Wyświetlacz typ STN (matryca LCD) zawierający 2 linie na 16 znaków 
umożliwia pokazywanie parametrów procesu i komunikatów, a klawiatura 
posiadająca 15 przycisków umożliwia nawigację po wyświetlaczu i 
wprowadzanie danych. 

Sterownik umożliwia zdalną komunikację z operatorem za pośrednictwem 
telefonu GSM i komunikatów SMS, możliwa jest także komunikacja po 
protokóle MODBUS. 

Sterownik może być mocowany na szynie DIN (IP20) lub w panelu 
czołowym stanowiska (IP65). Może pracować w zakresie temperatur 0 ÷ 50ºC. 
 
 
2. Podstawowe pojęcia z zakresu sterowania PLC 
 

CEL STEROWANIA – zapewnienie samoczynnego przebiegu procesu, 
czyli przebiegu procedur i czynności technologicznych pozwalających osiągnąć 
zamierzony skutek. 

 

STEROWANIE  – jest opisane procedurą postępowania, w którym na 
podstawie sygnałów wejściowych i algorytmu czyli reguł postępowania 
wypracowane zostają sygnały wyjściowe. 

 

PROGRAM  – umożliwia przystosowanie jednego urządzenia sterującego 
do realizacji różnego rodzaju zadań. Stanowi ciąg kolejno następujących i 
logicznie powiązanych ze sobą instrukcji do przetwarzania sygnałów i danych 
przez urządzenie sterujące (sterownik). 

 

SYSTEM STEROWANIA  – tworzą urządzenia, które zgodnie z 
określonymi zasadami połączono w jedną całość, służące do przetwarzania 
danych. System obejmuje: - czujniki i układy wykonawcze, sterowniki 
przemysłowe, komputery i stacje nadzorcze oraz przewody i oprogramowanie. 
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Podstawowe zalety sterowników programowalnych w stosunku do układów 

sterowania wykorzystujących logikę zaszytą: 
1. uniwersalność zastosowań – jeden sterownik może kontrolować w 

zasadzie dowolny proces technologiczny, 
2. duża elastyczność systemu – zmianę algorytmu sterowania osiąga się w 

prosty sposób poprzez zmianę programu sterowania, 
3. relatywnie niskie koszty systemu oraz jego instalacji i uruchomienia, 
4. możliwość łączenia sterowników w sieć. 

 
Cechy sterowania w oparciu o PLC: 

1. możliwość programowej realizacji złożonych funkcji sterowania i 
regulacji, 

2. nieznajomość wszystkich funkcji sterowanego obiektu nie jest przeszkodą 
do realizacji projektu i równoczesnego montażu, 

3. proste i szybkie zmiany funkcji systemu sterowania w trakcie rozruchu, 
4. wysoka niezawodność sterowników, 
5. niewielkie gabaryty sterowników, 
6. możliwość prostej i szybkiej zmiany systemu i algorytmów sterowania. 

 
 
3. Ogólna budowa sterownika OPLC M91-2-UA2 
 

 
 

Rys. 1. Wygląd sterownika OPLC M91-2-UA2 
 

Sterownik programowalny (rys. 1) jest urządzeniem o budowie modułowej 
i obejmuje w swej strukturze dwa podstawowe elementy: 
1. jednostkę centralną (CPU) wraz z pamięcią, 
2. moduły wejść i wyjść. 
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Pamięć sterownika zawiera oprogramowanie systemowe zarządzające 

pracą sterownika oraz program sterowania zapisany w postaci ciągu rozkazów. 
Są tam również wydzielone obszary flag, układów czasowych, liczników, 
zmiennych systemowych oraz obszary pośredniczące w wymianie informacji z 
modułami wejścia/wyjścia. 

Moduły wejścia/wyjścia przetwarzają sygnały analogowe lub cyfrowe 
pochodzące od zespołów kontrolujących pracę maszyn i urządzeń 
technologicznych oraz sterujących układami wykonawczymi. 
Do wejść sterownika mogą być podłączone sygnały 24VDC, np. z: przycisków 
sterowniczych, włączników, enkoderów, wyłączników krańcowych, czujników 
temperatury itp. 
Sygnały wyjściowe mogą być przekazywane, np. do: falownika, zaworu 
grzybkowego (z regulowanym zamykaniem przelotu), przekaźnika, cewki 
elektrozaworu, zaworu dwustanowego, grzałki, lampki sygnalizacyjnej itp. 
 

 
 

Rys. 2. Złącza sterownika OPLC M91-2-UA2 
 

Sterownik OPLC M91-2-UA2 (rys. 2) posiada górną listwę zaciskową, w 
której znajduje się 12 wejść cyfrowych pnp albo npn (w zależności od sposobu 
podłączenia sygnałów), z których 2 mogą być przełączone na wejścia 
analogowe i 2 na wejścia temperaturowe (rys. 3). 
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Rys. 3. Górna listwa zaciskowa (wejścia i zasilanie) 
 

Wejścia dwustanowe mogą funkcjonować zarówno jako standardowe 
wejścia dwustanowe jak i szybkie wejścia licznikowe. Wejście licznikowe jest 
wyzwalane opadającym zboczem sygnału. 

Przedostatnie wejście dwustanowe może funkcjonować zarówno jako 
standardowe wejście dwustanowe jak i wejście kasujące stan licznika. 
Wyzerowanie zawartości licznika następuje po podaniu na to wejście sygnału 
dodatniego – logicznej „1”. Zerowanie licznika w programie odbywa się 
poprzez ustawienie na jeden bitu systemowego SB10. 

Ostatnie dwa wejścia dwustanowe mogą być również skonfigurowane jako 
wejścia encoderowe, umożliwiające podłączenie dwukanałowego przetwornika 
obrotowo-impulsowego. W konfiguracji wejść jako encoderowe nie występuje 
sygnał kasowania licznika. Zerowanie licznika odbywa się poprzez wpisanie do 
rejestru SI 10 wartości „0”. 

W dolnej listwie zaciskowej sterownika znajduje się 10 wyjść cyfrowych 
pnp oraz 2 wyjścia analogowe (rys. 4). 
 

 
 

Rys. 4. Dolna listwa zaciskowa (wyjścia) 
 

Sterownik wymaga zasilania napięciem stałym 24V. Ma wbudowane złącze 
RS-232/RS485 do komunikacji z komputerem (albo telefonem GSM) oraz port 
rozszerzeń (I/O expansion port) przez który można dołączać moduły 
posiadające do 96 wejść/wyjść. 
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4. Oprogramowanie U90-LADDER 
 
 Wraz ze sterownikiem producent dostarcza oprogramowanie – U90-
LADDER . Jest to zintegrowany pakiet narzędziowy pracujący w środowisku 
Windows. Do programowania sterownika używany jest język drabinkowy - LD 
– (Ladder Diagram) - zaliczany do języków graficznych. 
 
Minimalne wymagania sprzętowe oprogramowania: 
 - procesor PENTIUM – min. 300 MHz, 
 - system WINDOWS ME/2000/XP, 
 - 256 MB RAM (zalecane 512 MB), 
 - 230 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 
 - monitor SVGA o rozdzielczości min. 800x600. 
 
 Program drabinkowy (LD ) – jest tworzony pomiędzy dwiema pionowymi 
liniami - szynami prądowymi. Lewa linia – zwana zasilającą szyną prądową 
pokrywa się z lewym brzegiem tworzonego diagramu, a prawa linia - (ujemna 
szyna prądowa) – jest domyślna (nie rysowana na diagramie). 
Pomiędzy szynami umieszcza się obwody zwane też szczeblami lub liniami 
logicznymi albo liniami instrukcji (ang.: network, rungs, branching lines, logic 
lines, instruction lines), w których w różnych konfiguracjach szeregowo-
równoległych umieszczane są styki normalnie otwarte (warunki normalne, ang. 
NO – Normal Open, OFF) i styki normalnie zamknięte (warunki przeciwne, 
ang. NC – Normal Closed, ON) [7]. 
Wykonywanie programu polega na „przepływie prądu”, analogicznie jak w 
schemacie drabinkowym dla systemu przekaźników elektromechanicznych. 
Przepływ prądu następuje z lewej strony do prawej, przy czym obowiązują 
zasady: 

- wartość żadnego elementu obwodu nie powinna być wyznaczona, dopóki nie 
wyznaczono wartości dla wszystkich jego wejść, 

- wyznaczanie wartości elementu obwodu nie może być zakończone, dopóki 
nie wyznaczono wartości dla wszystkich jego wyjść, 

- wykonywanie programu dla całego obwodu nie jest zakończone, dopóki nie 
wyznaczono wartości wyjść dla wszystkich elementów tego obwodu, 

- w ramach POU (ang. Program Organization Unit – jednostka organizacyjna 
oprogramowania) kolejne obwody powinny być wyznaczane w kolejności 
z góry na dół, tak jak pojawiają się na schemacie drabinkowym [5]. 
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Sekwencja obwodów jest wykonywana z góry do dołu. W celu zmiany 
kolejności wykonywania można użyć skoków. Należy unikać tworzenia pętli za 
pomocą skoków wstecz, ponieważ może to doprowadzić do zatrzymania 
sterownika z powodu przekroczenia czasu trwania cyklu (na skutek braku 
możliwości spełnienia warunków zakończenia pętli). 
 
Podstawowymi elementami obwodów są styki i cewki. 
 Styk – element przekazujący do połączenia poziomego po prawej stronie 
styku stan będący wynikiem mnożenia boolowskiego AND stanu połączenia po 
lewej stronie styku oraz wartości przypisanej stykowi zmiennej boolowskiej 
(wejściowej, wyjściowej lub z pamięci). 
W programie można korzystać z następujących styków: 

- styk zwierny – (normalnie otwarty) – przekazuje stan połączenia z lewej 
strony na prawą, jeżeli skojarzona zmienna boolowska ma wartość 1. 

- styk rozwierny – (normalnie zamknięty) – przekazuje stan połączenia z 
lewej strony na prawą, jeżeli skojarzona zmienna boolowska ma wartość 0. 

- styk wrażliwy na zbocze narastające – połączenie z prawej strony jest w 
stanie ON w czasie jednego cyklu przetwarzania, jeśli połączenie z lewej 
strony jest w stanie ON, a skojarzona zmienna boolowska zmieniła wartość 
z 0 na 1. 

- styk wrażliwy na zbocze opadające – połączenie z prawej strony jest w 
stanie ON w czasie jednego cyklu przetwarzania, jeśli połączenie z lewej 
strony jest w stanie ON, a skojarzona zmienna boolowska zmieniła wartość 
z 1 na 0. 

 
Cewka – przekazuje stan połączeń z lewej strony na prawą bez zmian, 

powodując jednocześnie, że przypisana jej zmienna boolowska przyjmuje 
wartość odpowiednią do tego stanu połączeń i do zasady działania danego typu 
cewki. 
W programie można korzystać z następujących cewek: 

- cewka otwarta, 
- cewka normalnie zamknięta, 
- cewka ustawiająca (SET), 
- cewka kasująca (RESET). 

 
W języku drabinkowym istnieje możliwość realizacji operacji arytmetycznych 
przez wywoływanie odpowiednich funkcji lub bloków funkcjonalnych. 
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Oprócz styków i cewek w programie można wykorzystać: 

- operacje porównań, 
- funkcje matematyczne, 
- funkcje logiczne, 
- zegar, 
- funkcje przypisania, 
- pętle. 

 
 
5. RÓWNANIA SYGNAŁÓW STERUJ ĄCYCH 
 
 

 
 

Rys. 5. Fragment programu drabinkowego (zrzut ekranu) 
 

 



 

 

10 
Każdy obwód (szczebel) schematu drabinkowego można opisać wyrażeniem 
boolowskim. 
Pisząc równania można operować symbolami zmiennych wejściowych, 
wewnętrznych i wyjściowych lub adresami wymienionych zmiennych. 
 
Np. dla programu z rys. 5 można opisać pierwszy i drugi szczebel następująco: 
 

I8 AND I0 AND I3 AND I5 AND I7 = O3 
NOT I9 AND I0 AND I2 AND I5 AND I7 = O5 

 
lub: 

START AND a1 AND b0 AND c0 AND d0 = B+ 
NOT STOP AND a1 AND b1 AND c0 AND d0 = C+ 

 
Stosowanie symboli zmiennych jest właściwe, gdy piszemy warunki przed 
ustaleniem adresów zmiennych. 
 
Dopuszczalne jest zastąpienie „określeń słownych” funkcji logicznych: AND, 
OR, NOT – symbolami działań arytmetycznych: •••• , ++++ ,   (kreska nad symbolem 
określająca negację), 
czyli:  

START •••• a1 •••• b0 •••• c0 •••• d0 = B+ 
¯ STOP •••• a1 •••• b1 •••• c0 •••• d0 = C+ 

 



 

 

11 
 
5. PRZEBIEG ĆWICZENIA  
 
Zadanie 12.1. Przygotowanie danych do zaprogramowanie sterownika OPLC 

M91-2-UA2. 
 
Dla zadania sprecyzowanego przez prowadzącego ćwiczenie należy wypełnić 
kartę sprawozdania, tzn. wykonać: 
1.- opis działania układu w postaci diagramu ruchu siłowników oraz zapisu 

symbolicznego. 
2.– ustalić adresy wejść i wyjść sterownika. 
3.– podać równania sygnałów wyjściowych - sterujących układem. 
4.– wykorzystując metodę diagramów drabinkowych, przedstawić realizację 

poszczególnych funkcji sterujących. 
 
Zadanie 12.2. Zaprogramowanie sterownika OPLC M91-2-UA2 
 
Korzystając z oprogramowania U90-LADDER należy: 

1. – napisać program sterowania układem 4 siłowników pneumatycznych 
zgodnie z warunkami zdefiniowanymi przez prowadzącego ćwiczenie. 

2. – przetestować i uruchomić przygotowany program. 
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Zaliczenie 
 

Uwagi prowadzącego ćwiczenie 

 

 
W sprawozdaniu powinny znaleźć się następujące punkty: 
 

1. Opis działania sterowanego układu (diagram) 
2. Adresy wejść i wyjść (ustalić po obejrzeniu sterownika na stanowisku) 
3. Równania sygnałów sterujących (wyjściowych) 
4. Realizacja funkcji wyjściowych (diagram drabinkowy) 

(dołączyć wydruk programu) 


