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 Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją dydaktyczną.

 Dokonać  oględzin  urządzeń,  przyrządów  i  przewodów  używanych  podczas
ćwiczenia.  W  przypadku  zauważenia  nieprawidłowości  lub  uszkodzeń
bezzwłocznie powiadomić prowadzącego.

 Zabrania  się  samodzielnego  załączania  stanowiska  bez  sprawdzenia  połączeń  i
wydaniu zgody przez prowadzącego.

 Zmian  parametrów  lub  konfiguracji  stanowiska  przy  użyciu  dostępnych
przełączników  i  potencjometrów  można  dokonywać  po  uprzednim
przeanalizowaniu skutków takich działań.

 Zmian w konfiguracji obwodów elektrycznych polegających na zmianie połączeń
przewodów  lub  wymianie  przyrządów,  należy  dokonywać  po  uprzednim
wyłączeniu zasilania stanowiska.

 Zabrania  się  wykonywania  przełączeń  (przewodów,  urządzeń)  w  układzie
znajdującym się pod napięciem.

 Przy  obsłudze  stanowisk,  które  zawierają  elementy  zasilane  napięciem
elektrycznym  wyższym  niż  napięcie  bezpieczne,  należy  zachować  szczególną
ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.

 Stosowanie ustawień i procedur innych niż opisane w instrukcji lub zalecone przez
prowadzącego może spowodować nieprzewidziane działanie, a nawet uszkodzenie
stanowiska.

 Przekroczenie dopuszczalnych parametrów (napięć, prądów) może doprowadzić do
uszkodzenia elementów stanowiska, pożaru lub porażenia prądem.

 W przypadku nieprawidłowego działania urządzeń lub wystąpienia objawów 
uszkodzeń (np. iskrzenie, zapach spalenizny) należy natychmiast wyłączyć 
stanowisko i powiadomić prowadzącego.



1 Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z Podstawowym celem ćwiczenia jest zapoznanie się z
działaniem  i  obsługą  przekaźników  czasowych  używanych  w  układach  automatyki
przemysłowej  i  domowej.  Dodatkowym  celem  ćwiczenia  jest  zdobycie  umiejętności
praktycznego wykorzystania przekaźnika czasowego w układzie automatyki.

2 Wstęp teoretyczny
Przekaźniki – są to urządzenia elektromagnetyczne, elektroniczne lub cyfrowe służące 

do przełączania określonych styków w obwodzie automatyki. Dzięki przekaźnikom sygnały o
większej amplitudzie, większym poziomie napięć i prądów mogą wywoływać skutki w 
obwodach, w których obowiązują inne poziomy sygnałów. 

Zasada działania przekaźnika elektromagnetycznego
Przekaźniki elektromagnetyczne działają na zasadzie elektromagnesu: prąd płynący w

cewce  przekaźnika  wywołuje  pole  magnetyczne  w  rdzeniu  i  tym  samym  przyciąga  (lub
odpycha) odpowiedni styk lub grupę styków. 

Przekaźnik  elektromagnetyczny  w  stanie
bezprądowym – budowa. Przekaźnik elektromagnetyczny po załączeniu

zasilania w cewce – budowa. 

Przekaźnik  elektromagnetyczny  w  stanie
bezprądowym – schemat.

Przekaźnik  elektromagnetyczny  po  załączeniu
zasilania w cewce – schemat. 



Przekaźnik  elektromagnetyczny  w  stanie
bezprądowym – przykład zastosowania. Przekaźnik  elektromagnetyczny  po  załączeniu

zasilania w cewce – przykład zastosowania. 

Przekaźniki  czasowe –  są  to  przekaźniki  z  układem  elektronicznym
umożliwiającym wykonywanie funkcji czasowych takich jak, np. czasów oczekiwania
i nadzoru, pomiarów okresu czasu lub tworzenia impulsów o zadanym czasie trwania.

Przekaźnik czasowy jednofunkcyjny

Cyfrowy przekaźnik czasowy wielofunkcyjny

Podstawowe funkcje przekaźnika czasowego

Rys. 1. Sposób odczytu cyklogramu



OPÓŹNIONE  ZAŁĄCZANIE –  po  zasileniu
przekaźnika napięciem U zostanie odliczony czas t.
Po upływie czasu t nastąpi załączenie przekaźnika.
Przekaźnik  będzie  załączony  dopóki  nie  zostanie
odłączone i ponownie załączone napięcie U. 

OPÓŹNIONE  WYŁĄCZANIE –  po  zasileniu
przekaźnika napięciem U zostanie on natychmiast
załączony.  Po upływie czas t  przekaźnik  zostanie
rozłączony.  Przekaźnik  będzie  rozłączony  dopóki
nie  zostanie  odłączone  i  ponownie  załączone
napięcie U.

CYKLICZNE  PRZEŁĄCZANIE –  (zaczynając
od  wyłączenia)  –  po  zasileniu  przekaźnika
napięciem  U  zostanie  odmierzony  czas  t.  Po
upływie  czas  t  przekaźnik  zostanie  załączony  na
czas  t.  Działanie  przekaźnika  będzie  cyklicznie
powtarzana, aż do rozłączenia napięcia U.

CYKLICZNE  PRZEŁĄCZANIE –  (zaczynając
od  włączenia)  –  po  zasileniu  przekaźnika
napięciem U zostanie on natychmiast załączony na
czas  t.  Po  upływie  czas  t  przekaźnik  zostanie
rozłączony na czas t. Działanie przekaźnika będzie
cyklicznie powtarzana,  aż do rozłączenia napięcia
U.

OPÓŹNIONE ZAŁĄCZANIEA
WYZWALANE  IMPULSEM  S –  zasilony
przekaźnik  napięciem  U,  po  podaniu  impulsu
wyzwalającego  S  zacznie  odliczać  czas  t.  Po
odliczeniu czasu t nastąpi załączenie przekaźnika.
Przekaźnik  będzie  załączony  dopóki  nie  zostanie
odłączone i ponownie załączone napięcie U. 

Symbole graficzne przekaźników wg PN-EN 60617

Cewka przekaźnika – symbol ogólny
Cewka przekaźnika z opóźnionym załączaniem

Cewka przekaźnika z opóźnionym wyłączaniem Cewka  przekaźnika  z  opóźnionym  załączaniem  i
wyłączaniem



3 Wymagane zagadnienia:
 Znajomość podstaw teoretycznych oraz zasady działania przekaźników klasycznych.
 Znajomość podstaw teoretycznych oraz zasady działania przekaźników czasowych.
 Umiejętność realizacji układów elektrycznych z wykorzystaniem przekaźników.
 Znajomość algebry bool’a i umiejętność realizacji funkcji logicznych za pomocą 

styków elektrycznych.

4. Zadania do wykonania przez studentów:
 4.1 Zadanie 1:

zrealizować schemat podłączenia bramki OR wg poniżej zamieszczonego 
schematu.

Schemat podłączenia i realizacji bramki OR:

 4.2 Zadanie 2: narysować schemat podłączenia bramki AND oraz podłączyć układ 
realizujący bramkę AND.

 4.3 Zadanie 3: podłączyć i sprawdzić działanie przekaźników czasowych, rozpoznać i 
zapisać ich tryby działania oraz opisać możliwość zmiany parametrów.



5 Sprawozdanie powinno:
 być wykonane na dostępnej formatce,
 zawierać informacje o wykonanych podczas zajęć czynnościach,
 zawierać krótki opis użytego sprzętu np.: podstawowe parametry wykorzystanych 

przekaźników,
 wykresy obrazujące wskazane przez prowadzącego cyklogramy, 
 schemat zbudowanego układu wraz z opisem realizowanych funkcji.

6 Dodatkowe informacje przydatne podczas realizacji ćwiczenia:

6.1 Do niniejszej instrukcji dołączono noty katalogowe przekaźników czasowych 
używanych na zajęciach lab.

6.2 Wyprowadzenia przekaźnika

C – styk wspólny
NC – styk normalnie zwarty  
NO – styk normalnie otwarty

6.3 tabela stanów funkcji OR

SW1 SW2 LED

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1


