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Тема: Поняття електричні схеми та програмування датчиків 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення понять електричних схем та програмування 

датчиків. Можливості поширення загального розвитку в професійному 

напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 

Електрична схема - це свого роду той же документ, де позначені електричні 

зв`язки між складовими частинами електропристрої. Тобто головне 

призначення електричної схеми - це поняття принципу роботи того чи 

іншого електропристрої або електричного кола. Наявність електросхеми дає 

можливість:  

- виконувати монтаж (складання) установки (ланцюга) відповідно до 

схеми; 

- здійснювати звірку зі схемою при монтажі (для виключення помилок) і 

пусконалагоджувальних роботах; 

- виконувати діагностику і усувати несправності при ремонтних роботах. 

Електричні схеми можна розділити на кілька типів. Залежно від типу 

схеми, технічні відомості про будову та принцип його роботи можуть бути 

повними або загальними.  

Типи електросхем:  

- структурні;  

- функціональні; 

- принципові; 

- монтажні.  

Існують суворі нормативи, які регламентують виконання (креслення) 

електричних схем. На сьогоднішній день таким документом є ДБН В.2.5-23-

2010, він обов`язковий для всіх типів електросхем.  

Структурна електрична схема 

Дана схема живлення дає уявлення про принцип дії пристрою 

(електроустановки) і про основні його функціональних вузлах (частинах) лише 

в загальних рисах. Робота над проектом, найчастіше, починається саме з цієї 

схеми. Зображення функціональних вузлів (частин) виконується у вигляді 

прямокутників або умовних графічних зображень. Їх реальне розташування при 

цьому не береться до уваги. Зв`язки між вузлами зображуються лініями, а 

напрямок протікання електричних процесів - стрілками на цих лініях. Так само 

на схемі вказують технічні параметри функціональних частин у вигляді 

пояснювальних написів.  



Функціональна електрична схема  

Електросхема дуже схожа на структурну схему. Основна відмінність 

полягає в тому, що функціональна схема більш детально показує принцип 

роботи пристрою (вироби, установки). На даній електричній схемі 

досконально показуються перебіг передвиборних процесів між 

функціональними вузлами (частинами). 

 
Принципова електрична схема  
Це найпоширеніша електрична схема з усіх типів схем, вона дає найбільш 

повне уявлення про роботу всіх електроланок установки. На ній 

показуються всі електричні та магнітні зв`язку між функціональними 

частинами і компонентами електроустановки. Принципова схема живлення 

може бути як загальної, так і однолінійної. Однолінійна схема проста по 

сприйняттю і дуже широко застосовується в електроенергетиці.  



 
Монтажна електрична схема 

Дана схема живлення показує реальне розташування вузлів і агрегатів 

електричної установки, а також зв`язку між ними (електричні кабелі та 

проводи). У монтажній схемі застосовується буквено-цифрове позначення всіх 

елементів електричного кола (електричні апарати, з`єднання і т. д.) і нумерація 

проводів і кабелів. Після монтажу електроустановки (електроланцюга) ця 

нумерація зберігається і наноситься на дроти за допомогою бірок або цифрових 

маркерів. Схема використовується для безпосереднього виконання робіт або 

для виготовлення виробу. Монтажна схема іноді носить іншу назву - схема 

з`єднань або схема підключення. 

 

 



Інші типи електричних схем  
Варто зазначити, що існує ще кілька типів електросхем: 

1. Топологічна схема (схема розташування) - показується розташування 

складових частин (елементів) електропристрої. Також на схемі може 

вказуватися розташування пристрою або об`єкта на місцевості 

(наприклад, підстанції). Для кращого сприйняття топологічна схема часто 

виконується у вигляді тривимірної моделі. Розташування складових 

частин на схемі відповідає дійсному розташуванню частин об`єкта в 

конструкції або на місцевості. 

2. Мнемонічна схема - такий тип схеми виконується у вигляді плаката, на 

якому показується реальний стан комутаційних апаратів (їх чинне 

положення) на керованому ними об`єкті. Основне застосування таких 

схем - диспетчерські пункти на об`єктах електроенергетики. Значення 

мнемонічних схем поступово знижується завдяки повсюдного 

впровадження комп`ютеризованих систем управління контролем і 

сигналізацією.  

3. Кабельні плани - це схема (креслення) розташування електричних 

кабелів і проводів із зазначенням їх маркування.  

Сама по собі електрична схемаи мало що дає, якщо людина не вміє її правильно 

читати. Особливо це відноситься до електричних принципових схемах - такі 

схеми бувають досить складними і громіздкими і на їх вивчення може 

знадобитися багато часу. Щоб читати принципову схему необхідно знати і 

розуміти принцип дії окремих приладів, елементів, апаратів і вузлів. 

Розібравшись в тому, як пов`язані між собою всі ці частини схеми, можна 

зрозуміти як, власне, функціонує схема. Іншими словами, знаючи основи 

побудови схем і розбираючись як протікають там електричні процеси, можна 

навчитися розуміти, як працює електроустановка та інше електрообладнання, 

не користуючись при цьому спеціальним описом (мануалом). 

 

Питання для самоперевірки: 
1. Що таке схема? 

2. Для чого потрібна схема? 

3. Де використовується схеми?  

4. Які бувають схеми? 

5. Які схеми використовуються найчастіше? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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