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ВСТУП 

 

Під час вивчення роботи різного електроустаткування, верстатів, 

механізмів, їх налагодження, ремонту, або монтажу часто виникає потреба 

з’ясування лише принципового зв’язку між окремими складовими частинами та 

елементами устаткування без уточнення його конструктивних особливостей. 

Для цього і призначаються різні схеми: електрична, гідравлічна, кінематична та 

інші. 

Під час читання схеми можна легко і швидко зрозуміти найголовніше – 

принцип дії машини, пристрою або установки. 

Схема є конструкторським документом, на якому показано у вигляді 

умовних зображень або позначень складові частини виробу (установки) і 

зв’язки між ними. У технічних документах, що розроблюються під час 

проектування, експлуатації та дослідження електричних машин і 

трансформаторів, застосовують усі типи та види схем. Так, на стадіях ескізного 

і технічного проектування розробляють структурні та функціональні схеми, а 

на стадії робочого проектування розробляють принципові схеми, схеми 

з’єднань, підключення, загальні схеми та схеми розташування. 

Усі схеми в сукупності повинні містити відомості, що достатні для 

проектування, експлуатації, контролю і ремонту виробу. Між схемами одного 

комплекту здійснюється однозначний зв’язок за допомогою літерно-цифрових 

позиційних позначень. Він необхідний для швидкого виявлення тих самих 

елементів або пристроїв, що належать до різних схем. 

Із розвитком електротехнічної промисловості, ускладненням конструкції 

електричних машин, приладів, установок значно збільшився потік технічної 

документації: креслень, схем, текстових документів. З’явилися системи 

автоматизованого проектування, нові види документів: програми, алгоритми, 

креслення і схеми. Питання розробки, оформлення та оборотності технічної 

документації перетворюються на серйозні проблеми, які стосуються також і 

навчального процесу. 
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Правила виконання і оборотності технічної документації 

регламентуються чинними системами державних стандартів (ЄСКД, ЄСТД та 

ін.). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи конструкторської 

документації в енергетиці» є національна (та, меншою мірою, міждержавна і 

міжнародна) система стандартизації та нормативно-технічної документації під 

час виконання конструкторських розробок і постановці конструкції на 

виробництво та при виконанні науково-дослідних робіт, а також вимоги, які 

висуваються чинними нормами ЄСКД щодо оформлення документації та 

підпорядкованості її конкретним стандартам. 

Навчальна дисципліна «Основи конструкторської документації в 

енергетиці» загалом та окремі її розділи використовуються під час вивчення 

дисциплін із циклів професійно-практичної підготовки студентів і навчальних 

дисциплін за вибором закладу вищої освіти. 

Основною метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів з державними формами і методами забезпечення якості 

конструкторської документації. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи конструкторської 

документації в енергетиці» є: 

– з’ясування загальних понять про технічну документацію (ТД), 

номенклатуру документів, класифікацію за типами, розповсюдженням і 

терміном дії, стандартизацію ТД, про вимоги до розробки технічної та науково-

технічної документації: змісту, форми викладу інформації, про схеми 

взаємозв’язку документів; 

– опанування основними термінами, правилами оформлення, обліку, 

зберігання, передачі технічної та науково-технічної документації, навичками 

розробки і оформлення графічної документації, заявочної та звітної 

документації, гармонізації науково-технічної документації з вимогами 

міжнародних організацій зі стандартизації; 
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– з’ясування питань автоматизації процесів роботи з ТД, електронного 

документообігу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

– формування у студентів активної позиції (за вимогами до сучасних 

спеціалістів), спрямованої на практичне використання отриманих у процесі 

вивчення навчальної дисципліни знань під час виконання розрахунково-

графічних робіт, курсових, дипломних робіт (проектів), виконання наукових 

експериментів і моделювання, для реалізації важливих завдань – інформатизації  

держави та входження до глобальної інформаційної інфраструктури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

– знати основні вимоги, які висуваються чинними державними, 

міждержавними та міжнародними стандартами щодо оформлення, зберігання і 

розповсюдження технічної документації в електротехніці; 

– уміти розуміти сутність, аналізувати, порівнювати, класифікувати, 

узагальнювати, конкретизувати основні поняття і етапи створення технічної 

документації, подумки експериментувати, моделювати, критично оцінювати 

сприйняту інформацію, чітко характеризувати процес, доводити та 

спростовувати, володіти і дотримуватись вимог чинних державних стандартів, 

оцінювати значення взаємозв’язку документів; 

– розуміти і чітко надавати визначення основних термінів, уміти 

користуватись правилами розробки, оформлення, обліку, зберігання, передачі 

технічної та науково-технічної документації, робити припущення і добирати 

переконливі аргументи на підтвердження висловлених тез, уміти розуміти 

сутність і значення методів проектування, володіти навичками розробки 

графічних документів, оформлення заявочної та звітної документації, 

упроваджувати раціональні прийоми роботи з ТД, а також користуватися 

технічними довідниками. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СХЕМИ 

 

Номенклатура схем, що належить до комплекту конструкторської 

документації, визначається розробником залежно від складу і особливостей 

виробу. Кількість типів схем має бути мінімальною, але в сукупності 

утримувати повний об’єм відомостей, необхідних для проектування, 

виготовлення, монтажу, експлуатації та ремонту виробу. 

Схемою називають конструкторський документ, на якому показані у 

вигляді умовних позначень складові частини виробу і зв’язки між ними. 

Схемами користуються у багатьох галузях промисловості як робочою 

конструкторською документацією під сам монтажу виробів радіотехніки і 

радіоелектроніки, електричних мереж, в інструкціях з експлуатації та ремонту, 

для пояснення принципу дії різних пристроїв, їх настроювання і регулювання, 

усунення неполадок, розрахунків виробів і в багатьох інших випадках. 

Згідно з ГОСТ 2.701–2008 схеми залежно від елементів, що входять до 

складу виробу і зв’язків між ними, поділяють на такі види, які позначають 

прописними літерами: 

 

Е електричні С комбіновані 

Г гідравлічні И вакуумні 

П пневматичні Х газові 

К кінематичні А автоматизації 

Л оптичні Є ділення 

 

Залежно від основного призначення схеми поділяються на наступні типи, 

що позначають цифрами: 

 

1 структурні 6 загальні 

2 функціональні 7 розташування 

3 принципові 8 інші 

4 з’єднань 0 об’єднані 

5 підключення – – 
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Перелічені типи схем можна поділити на дві основні групи: 

– схеми, які відображають робочий процес у пристрої з майже детальним 

роз’ясненням засобів, які забезпечують необхідний процес (1, 2, 3); 

– схеми, що відображають взаємне розташування окремих частин 

пристрою, а також наявність і особливість зв’язку між ними (4, 5, 6, 7). 

 

1.1 Вимоги до графічного оформлення схем 

Схеми виконують згідно з ГОСТ 2.702-84 без дотримання масштабу, 

дійсне просторове розташування елементів або не враховується взагалі, або 

враховується приблизно. 

Лінії електричного зв’язку на принциповій схемі умовні і не є 

зображеннями реальних дротів. 

Лінії зв’язку між елементами схеми розташовують тільки горизонтально 

або вертикально, вони повинні мати найменшу кількість зломів і взаємних 

перетинів. 

Стандарт ГОСТ 2.701-2008 установлює товщину ліній зв’язку від 0,2 до 

1 мм залежно від формату схеми і розмірів графічних позначень. Товщина, що 

рекомендується, – від 0,3 до 0,4 мм. 

Електричні елементи зображуються умовними графічними позначеннями 

(УГП). Товщина лінії зв’язку дорівнює товщині ліній умовного графічного 

позначення (УГП). 

Відстань між двома паралельними лініями зв’язку – не менше 3 мм, а між 

окремими графічними зображеннями – не менше 2 мм. 

На вільному полі схеми розміщують діаграми, таблиці, текстові вказівки. 

Під час виконання ілюстративних принципових електричних схем на великих 

форматах допускається усі позначення пропорційно збільшувати (рис. 1.1). 

Для виділення особливих або важливих елементів, а також для 

вписування у них пояснювальних написів і знаків схеми, допускається розміри 

УГП збільшувати. 
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Для компактності схеми, а також за великої насиченості схеми умовними 

графічними позначеннями, допускається всі позначення пропорційно 

зменшувати: при цьому просвіт між двома сусідніми лініями УГП має бути не 

менше 1,0 мм. 

\
10

4

S=1,2 мм

30

12

 

Рисунок 1.1 – Зображення елемента схеми 

 

Для більшої наочності зображення на принциповій електричній схемі 

дозволяється переміщення елементів схеми на полі кресленика без порушення 

принципів побудови самої схеми. 

Для спрощення схеми допускається декілька електрично не пов’язаних 

ліній зв’язку зливати в лінію групового зв’язку, як показано на рис. 2. 

Розміри таблиці з’єднувача ГОСТ не регламентує. Від задіяних контактів 

з’єднувача Х1, що ліворуч, йдуть лінії зв’язку, які мають власну нумерацію, 

вони злиті умовно в одну лінію (потовщену). За потреби від цієї лінії відводять 

дроти, наприклад, 1, 2, 7, 8, підключені до з’єднувача Х2 (наприклад, вилки), 

що контактує із з’єднувачем Х5 (наприклад, з розеткою) пристрою А2. У його 

таблиці у графі «Адреса» написано: Х1:1...Х:10. Напис X1:1 означає, що дріт 1 

пов’язує з’єднувач Х2 із з’єднувачем Х1, а саме з його контактом 1. Цифри 

1, 2, 5, 6 позначають контакти з’єднувача Х2–Х5, підключені до кіл «Корпус», 

«+300 В» та ін. Порядок розташування контактів у схемі визначається 

зручністю читання схеми. У графі «Конт.» записують номер контакту 

з’єднувача, у графі «Коло» – характеристику ланцюга. 
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Коло Кон.

Корпус

+300 В

-300 В

-700 В

-1100 В

-1100 ~6,3 В

 ~6,3 В

 ~6,3 В

 ~6,3 В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

5

6

10

8

7

2

Х1

КолоАдреса

-Х1:1
1

2

7

8

-Х1:2

-Х1:9

-Х1:10

1

2

5

6

Корпус

 ~6,3 В

 ~6,3 В

+300 В

А2

 

Рисунок 1.2 – Оформлення контактів (таблиці) вхідних і вихідних 

елементів-з’єднувачів 

 

Характеристики вхідних і вихідних кіл виробу, а також адресу їх 

зовнішніх підключень, рекомендується записувати в таблиці, яуа розміщується 

замість УГП вхідних і вихідних елементів – роз’ємів, плат і т. д. (рис. 3). 

 

Кон. Коло Адреса

1

2

3

4

f=0,3...3 кГц; Rн=6000 Ом =А1-Х1:1

Uвих=0,5 В; Rн=600 Ом =А1-Х1:2

Uвих=+60 В; Rн=600 Ом =А1-Х1:3

Uвих=+20 В; Rн=600 Ом =А1-Х1:4
 

 

Рисунок 1.3 – Характеристики вхідних і вихідних кіл виробів 
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У графі «Конт.» указують позначення (номери) контактів елементів. 

Кожній таблиці привласнють позиційне позначення елемента, замість якого 

вона поміщена. Позиційне позначення записується над таблицею. Розміри 

таблиці довільні.  

На рис. 1.4 наведено приклад схеми електричної принципової 

стабілізатора напруги. 

 

Рисунок 1.4 – Стабілізатор напруги. Схема електрична принципова 

 

Текстова інформація на схемах може мати nfre форму запису: 

– умовні літерно-цифрові позначення (за ГОСТ 2.710); 

– найменування елементів, сигналів, функціональних груп тощо; 

– суцільний текст, наприклад: технічні вимоги, пояснення; 

– текст, gjlsktybq на графи, наприклад: таблиці, перелік елементів. 

На схемі для кожного пристрою або елемента мають бути вказані 

найменування, тип і позначення документа, на підставі якого вони прийняті. 

Ці дані записують: 
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– біля графічних зображень (для елемента, позначеного умовним 

графічним позначенням, найменування не вказують); 

– усередині прямокутника, якщо він застосований для позначення 

елемента або пристрою; 

– у таблиці переліку елементів. 

Текстові дані, що належать до ліній, орієнтують паралельно 

горизонтальним ділянкам відповідних ліній. За великої щільності схеми 

допускається вертикальна орієнтація даних. 

1.2 Умовні графічні позначення елементів на електричних схемах 

Умовні графічні позначення (УГП) елементів на електричних схемах 

установлюють стандарти – ГОСТ 2.721-74–ГОСТ 2.756-76. Умовні графічні 

позначення є засобом передачі інформації щодо функції та будови схеми, а 

також про її функціональні властивості елементів і пристроїв. 

Окрім стандартизованих УГП, на схемах допускають застосовувати 

нестандартні позначення, побудовані на підставі стандартних. З них тільки 

нестандартні позначення на схемах пояснюють. 

Розміри умовних графічних позначень електричних елементів 

визначаються ГОСТ, витяги з яких наведені у таблиці А додатка А. 

Елементи, розміри яких у стандартах не встановлені, позначають так, як 

вони виконані в ГОСТ. 

Для забезпечення одноманітності УГП, а також для простоти їх побудови 

слід застосовувати основну фігуру (рисунок 1.5).  

Основна фігура – це така геометрична форма, яка за допомогою 

допоміжних елементів уможливлює визначення пропорцій графічних символів і 

є сіткою ліній, що містить прості геометричні елементи. Прості геометричні 

елементи основної фігури (квадрати, кола, трикутники, прямі лінії) мають бути 

зв’язані між собою не тільки геометрично, але і математичними 

співвідношеннями. 

УГП виконують за допомогою основної фігури так, щоб було можливе 

застосування простих геометричних елементів. 
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Рисунок 1.5 – Модуль основної фігури: 

1 – основний квадрат з довжиною сторін, рівною модулю;  

2 – діагональний хрест; 

3 – хрест середніх ліній; 

4 – основний круг діаметром, рівним модулю; 

5 – шестикутник в основному колі; 

6 – два рівносторонніх трикутника в основному колі; 

7 – растрові лінії з відстанню, рівною 1/4 модуля; 

8 – круг діаметром, рівним 2/2 модуля; 

9 – круг діаметром, рівним 2/4 модуля; 

10 – точка початку координат 

 

Для створення форм конкретних УГП прості геометричні елементи 

використовуються або загалом, або їх окремі частини. За потреби можна 

використовувати діагоналі основного квадрата. Основну фігуру можна 

повертати на 90°. Розмір УГП визначається модулем основної фігури. Як 
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модуль приймається довжина сторони основного квадрата, яку вибирають з 

ряду, наведеного в таблиці 1.1. Цим забезпечується узгодження умовних 

позначень з розміром шрифту. 

Таблиця 1.1 – Перелік модулів основної фігури 

Модуль, мм Відношення товщини до модуля Товщина лінії, мм 

5 
1/20 

0,25 

7 
0,358 

10 

1/28 14 0,50 

20 0,70 

 

 

Розміри УГП, а також товщину їх ліній, роблять однаковою на всіх 

схемах даного виробу. 

Розташовують умовні графічні позначення елементів на схемах так, як 

вони зображені у стандартах або поверненими на кут, кратний 90°. 

Допускається повертати УГП на кут, кратний 45° порівняно із зображенням, 

наведеним у стандарті, або зображати його дзеркально поверненим, якщо у 

відповідних стандартах відсутні спеціальні вказівки. 

Зображають елементи на схемах суміщеним і рознесеним способами 

(рисунок 1.6). 

За суміщеного способу (рис. 1.6 а) складові частини елементів або 

пристроїв зображують на схемі в безпосередній близькості один до одного; за 

рознесеного (рис. 6 б) – у різних місцях для більшої наочності. Уразі 

зображення на схемі елемента рознесеним способом позиційне позначення 

елемента проставляють біля кожної складової частини. 
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Рисунок 1.6 – Способи зображення елементів схеми 

(а – суміщений спосіб, б – рознесений спосіб) 

 

1.3 Позиційні літерно-цифрові позначення на електричних схемах 

Для однозначного визначення елементів, що входять до складу виробу і 

зображених на схемі, кожному елементу або пристрою схеми привласнюють 

літерно-цифрове позиційне позначення згідно з ГОСТ 2.710-81. 

Умовні графічні позначення не відображають дійсні розміри елементів, 

що позначаються, а тільки визначають їх вигляд (тип). 

Позиційне позначення загалом складається з трьох частин. У першій 

частині указують вид елемента (пристрою) однією або декількома літерами, 

наприклад, R – резистор, С – конденсатор (для уточнення виду елемента 

допускається застосовувати дволітерний код, наприклад, для 

напівпровідникового приладу діода – VD); у другій частині – порядковий номер 

елементу або пристрою в межах даного виду, наприклад: R1, R2, ..., R6; С1, 

С2, ..., С5; у третій частині допускається вказувати відповідне функціональне 

призначення, наприклад, C2I – конденсатор С2, що використовують як 

інтегрувальний (таблиця 1.2). 

Позиційні позначення елементам (пристроям) привласнюють починаючи 

з одиниці в межах групи елементів (пристроїв) з однаковими позиційними 

позначеннями, згідно з послідовністю розташування елементів на схемі, 

рахуючи зверху вниз і в напрямку зліва направо. 
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Таблиця 1.2 – Літерні коди найбільш поширених електричних елементів 

та пристроїв (ГОСТ 2.710-81) 

Літерний 

код 
Група видів елементів 

Приклади видів 

елементів 

Дволітерний 

код 

1 2 3 4 

А 
Пристрої (загальне позна- 

чення) 

Підсилювачі, прилади  

телекерування, лазери 
 

В Перетворювачі неелек-

тричних величин на елек-

тричні (окрім генераторів і 

джерел живлення) або 

навпаки, аналогові чи 

багаторозрядні перетворю-

вачі або датчики для 

вказування чи вимірю-

вання 

Гучномовець  ВА 

Магнітострикційний  

елемент 
ВВ 

Детектор іонізуючих ви-

промінювань 
BD 

Сельсин-приймач BE 

Телефон (капсуль) BF 

Сельсин-датчик ВС 

Тепловий датчик ВК 

Фотоелемент BL 

Мікрофон ВМ 

Датчик тиску ВР 

П’єзоелемент BQ 

Датчик частоти обертан-

ня (тахогенератор) 

BR 

 

Звукознімач BS 

Датчик швидкості BV 

C Конденсатори   

D Схеми інтегральні, 

мікрозбірки 

Схема інтегральна 

аналогова 
DA 

Схема інтегральна циф-

рова, логічний елемент 
DD 

Пристрої зберігання  ін-

формації 
DS 

Пристрій затримки DT 

Е Елементи різні 

(освітлювальні пристрої, 

нагрівальні елементи) 

Нагрівальний елемент ЕK 

Лампа освітлювальна EL 

Піропатрон ЕТ 

F Елементи релейного 

захисту та автоматики 

Дискретний елемент за-

хисту по струму миттє-

вої дії 

FA 

Дискретний елемент за-

хисту по струму інерцій-

ної дії  

FP 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 

  Запобіжник плавкий FU 

Дискретний елемент за-

хисту за напругою, 

розрядник 

FV 

G Генератори, джерела 

живлення, кварцові осци-

лятори 

Батарея 

GB 

H Пристрої індикаційні та 

сигнальні 

Прилад звукової  

сигналізації 
НА 

Індикатор символьний HG 

 

 

Дросель люмінесцен-

тного освітлення 
LL 

K Реле, контактори, пускачі Реле струмове KA 

Реле вказівне КН 

Реле електротеплове КК 

Контактор, магнітний  
КМ 

пускач 

Реле часу КТ 

Реле напруги KV 

M Двигуни постійного і 

змінного струму  
 

P Прилади, вимірювальне 

устаткування * 

Амперметр РА 

Лічильник імпульсів РС 

Частотомір PF 

Лічильник активної енер-

гії 

PI 

Лічильник реактивної  

енергії 
РК 

Омметр PR 

Прилад, реєстрації PS 

Годинник, вимірник часу  

дії 
РТ 

Вольтметр PV 

Ватметр PW 

Q Вимикачі та роз’єднувачі 

в силових колах (енерго-

постачання, живлення ус-

таткування тощо) 

Вимикач автоматичний QF 

Короткозамикач QK 

Роз’єднувач QS 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 

R Резистори Терморезистор RK 

Потенціометр RP 

Шунт вимірник RS 

Варистор RU 

S Пристрої комутаційні у 

колах керування, сигналі-

зації та вимірниках** 

Вимикач або перемикач SA 

Вимикач кнопковий SB 

Вимикач автоматичний SF 

Вимикачі, що  

спрацьовують від різних  

дій: 

– рівня 

– тиску 

– положення 

– частоти обертання 

– температури 

SL 

SP 

SQ 

SR 

SK 

T Трансформатори, 

автотрансформатори 

Трансформатор струму ТА 

Електромагнітний  

стабілізатор 
TS 

Трансформатор напруги TV 

U Пристрої зв’язку. 

Перетворювачі елек-

тричних величин на 

електричні 

Модулятор UB 

Демодулятор UR 

Дискримінатор UI 

Перетворювач, частотний  

інвертор, генератор  

частоти, випрямляч 

UZ 

V Прилади електровакуум-

ні та напівпровідникові 

Діод, стабілітрон VD 

Прилад електровакуум-

ний VL 

Транзистор VT 

Тиристор VS 

W Лінії та елементи НВЧ, 

антени  

Відгалужувач WE 

Короткозамикач WK 

Вентиль WS 

Трансформатор,  

WT неоднорідність,  

фазообертач 

Аттенюатор WU 

Антена WA 

X З’єднання контактні Токоз’ємник, контакт, що  

ковзає 
ХА 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 

 

 

Штир ХР 

Гніздо XS 

З’єднання розбірне XT 

З’єднувач 

високочастотний 
XW 

Y Пристрої механічні з 

електромагнітним приво-

дом 

Електромагніт YA 

Гальмо з електромагніт-

ним приводом 
YB 

Муфта з електромаг-

нітним приводом 
YC 

Електромагнітний патрон 

або плита  
YH 

Z Пристрої крайові, 

фільтри. 
Обмежувач ZL 

Обмежувачі Фільтр кварцовий ZO 
 

* Примітка. Поєднання РЕ не застосовуютьу позначеннях. 

** Примітка. Позначення SF застосовують для апаратів, що не мають 

контактів силових кіл. 

Цифри порядкових номерів і їх літерні позиційні позначення виконують 

одним розміром шрифту. 

Позиційні позначення розміщують поряд з умовними графічними 

позначеннями елементів з правого боку або над ними. Під час зображення на 

схемі елемента рознесеним способом позиційне позначення указують біля 

кожної складової частини. 

За наявності у виробі декількох однакових елементів, з’єднаних 

паралельно, допускається замість зображення усіх гілок паралельного 

з’єднання зображати тільки одну гілку, указавши їх кількість за допомогою 

позначення відгалуження. Біля графічного позначення елемента вказують 

позиційні позначення усіх елементів, що входять у ці з’єднання. У перелік 

елементи записують в один рядок. На рис. 1.7 а) показано декілька паралельних 

однакових елементів, а на рис. 1.7 б) – умовне зображення. 
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Рисунок 1.7 – Зображення паралельного з’єднання однакових елементів 
 

(а – дійсне, б – умовне) 

 

Літерні коди для указування функціонального призначення елементів, 

наведені у таблиці 1.3. Ці коди застосовують лише для загальної 

характеристики функціонального призначення елемента, наприклад, 

«головний», «вимірювальний». Для уточнення функціонального призначення 

однолітерний код допускають доповнювати наступними літерами або цифрами, 

роблячи відповідні пояснення на полі схеми. 

Таблиця 1.3 – Літерне позначення функціонального призначення 

Л
іт

ер
н

и
й

 

к
о
д

  

Л
іт

ер
н

и
й

 

к
о
д

  

А Допоміжний N Вимірювальний 

В Напрямок руху (вперед/назад, 

вгору/вниз, за/проти руху(ом) 

стрілки годинника 

P Пропорціональний 

Q Стан (старт, стоп, обмеження) 

С Зчитувальний R Повернення, скидання 

D Диференціювальний S Запам’ятовування, запис 

F Захисний T Синхронізація, затримка 

G Випробувальний V Швидкість (прискорення) 

H Сигнальний W Складення 

I Інтегрувальний X Множення 

K Штовхальний Y Аналоговий 

M Головний Z Цифровий 

 



 21 

1.4 Таблиця переліку електричних елементів 

На принциповій схемі має бути таблиця переліку всіх елементів, що 

входять до неї. Таблицю щодо форми і розмірів виконують за рис. 1.8, 1.9. ЇЇ 

розміщують або на самій схемі, або на окремих форматах. Елементи 

записують у таблицю за окремими групами, тобто спочатку резистори, потім 

конденсатори і т. д. У межах кожної групи елементи слід записувати в 

послідовності зростання їх порядкових номерів. 

Поз. Найменування К
іл
.

Примітка

185

20 110 10

15
8
 m

in

 

Рисунок 1.8 – Таблиця переліку електричних елементів 

 

Поз. Найменування К
іл
.

Примітка

Конденсатори

С1, С2 КМ-5а-Н90-0,5 мкФОЖО 460.043 ТУ 2

КМ50-12а-103-200 мкФОЖО 464.079 ТУС3...С5 3

Блок кремн.КЦ407А ТТ3 362.146ТУ1 1

Лампа ТН-2ЕL1 1

Резистори
МПТ-2,0-4,3 кОм+10%ВОКО 467.180 ТУ
МПТ-0,5-4,3 кОм+10%ВОКО 467.180. ТУ

1
1

R1
R2

 

Рисунок 1.9 – Приклад заповнення переліку елементів 
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1.5 Послідовність читання схем 

Схеми читають повністю – від початку до кінця якщо зображений 

пристрій або система розглядаються або вивчаються вперше, і вибірково, якщо 

схема вже знайома, а розглядається тільки окрема її частина (змінена, 

модифікована) для уточнення окремих елементів, їх зв’язків і характеристик. 

Під час читання схеми можна виокремити такі основні операції: 

1) загальне ознайомлення зі схемою. Установлення з умовних зображень 

та позначень її елементів видів і типів, до яких належить дана схема. Це 

виконується майже миттєво, швидким оглядом схеми; 

2) ознайомлення зі всіма елементами схеми з їх зображень і позначень. 

Досвідчений фахівець бачить за всіма цими умовностями не окремі позначки, а 

конкретні деталі, готові вироби, прилади, зв’язки з їх характеристиками і 

принципами роботи; 

3) визначення точних найменувань і позначень усіх елементів, уточнення 

їх характеристик. Для цього використовується специфікація, а також умовні 

літерні позначення на самій схемі; 

4) повне з’ясовування принципу роботи всього пристрою та призначення 

усіх його елементів унаслыдок послідовного визначення зв’язків між ними. 

У такій послідовності весь процес читання проходить як одне ціле, 

незалежно від виду і типу схеми. 

 

Запитання для перевірки знань 

1. Який конструкторський документ називається схемою? 

2. Назвіть типи схем. 

3. Назвіть види схем. 

4. Який документ називають схемою електричною принциповою? 

5. Яку товщину ліній рекомендується використовувати для зображень 

умовних графічних позначень елементів на схемах? 

6. Яку товщину ліній рекомендується використовувати для зображення 

ліній електричного зв’язку? 
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7. Який порядок літерно-цифрового позиційного позначення елементів на 

схемах? 

8. Де розміщується літерно-цифрове позначення елемента на схемі? 

9. Де рекомендується розміщувати перелік елементів до схеми 

електричної принципової? 

10. З яких граф складається перелік елементів? 

11. У якому порядку записують елементи в таблиці переліку елементів? 

12. Які особливості заповнення основного напису переліку елементів? 

 

 

2 ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 

РОБОТИ 

 

Метою розрахунково-графічної роботи є засвоєння загальних вимог щодо 

виконання схеми електричної принципової виробу; набути навичок у 

зображенні електричних елементів і пристроїв, а також у їх літерно-цифровому 

позначенні, оформленні таблиці переліку електричних елементів відповідно до 

стандартів ЄСКД. 

Кожному студенту видається індивідуальне завдання (додаток А) за 

варіантом (номер варіанта визначається за порядковим номером у журналі 

академічної групи). Завдання містить рисунок структурної схеми, на якому 

елементи позначені не знаками їх умовних зображень, а прямокутниками з 

порядковим номером елемента у списку їх переліку (список розташований 

внизу структурної схеми). 

Структурна схема визначає основні функціональні частини виробу 

(машини, пристрою, установки), їх призначення і взаємозв’язки та слугуэ для 

загального ознайомлення з виробом. На структурній схемі выдображається не 

принцип роботи окремих функціональних частин виробу, а тільки взаємодія 

між ними. Тому складові частини виробу зображують спрощено, у вигляді 

прямокутників довільної форми. 
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Студенту необхідно визначити елемент і його умовне графічне 

позначення, тобто провести розкодування електричної схеми. 

Після розкодування схеми потрібно виконати креслення електричної 

принципової схеми (рис. 2.1), елементи якої слід з’єднати між собою лініями 

зв’язку так, як це показано в завданні. Необхідно пам’ятати, що елементи схеми 

мають визначену кількість відгалужень (це також відображено в завданні). 

 

Рисунок 2.1– Приклад електричної принципової схеми 

 

При виконанні електричної принципової схеми необхідно правильно 

зробити підключення елементів. Для елементів, які мають два відгалуження, 

може мати принципове значення напрямок підключення елемента до схеми. Це 

стосується полярних (плюс, мінус) елементів, напівпровідникових діодів, 

полярних конденсаторів та ін. Тому в завданні, для розуміння, біля 
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прямокутників поставлені знаки «+» і «–», які відповідають плюсовому і 

мінусовому відводам елемента. 

Для неполярних елементів, які мають два відгалуження, підключення до 

схеми не викликає труднощів. 

Для трансформаторів і котушок, які мають відгалуження, обмотка у 

прямокутнику завдання зображена у вигляді прямої лінії, від якої робляться 

відгалуження. 

Після виконання кресленика схеми її елементи необхідно позначити так, 

щоб кожному елементу схеми відповідало його літерно-цифрове позиційне 

позначення. 

Дані про елементи, які зображені на схемі виробу, записують у перелік. 

Зв’язок між умовними графічними позначеннями і переліком елементів 

здійснюється завдяки позиційному позначенню. 

Перелік розміщують на першому аркуші схеми або виконують у вигляді 

самостійного документа на аркуші формату А4 з основним написом для 

текстових документів відповідно до ГОСТ 2.104-68. В основному написі 

переліку під найменуванням виробу, для якого складений перелік, роблять 

напис «Перелік елементів» шрифтом, на один-два порядки менше того, яким 

записано найменування виробу. У відповідній графі основного напису вказують 

шифр «П» переліку і шифр схеми, наприклад, П301 – перелік принципової 

схеми. 

Перелік елементів оформляють у вигляді таблиці, яка заповнюється згори 

вниз. На першому аркуші схеми перелік розташовують над основним написом 

на відстані не менше 12 мм від нього (рис. 2.2). 

Продовження переліку розміщують ліворуч від основного напису, 

повторюючи головку таблиці. У графах переліку вказують такі дані: 

– у графі «Поз. позначення» – позиційне позначення елемента, виробу або 

функціональної групи; 

– у графі «Кіл.» – кількість однакових елементів; 
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– у графі «Примітка» – технічні дані елемента, які не містяться в його 

найменуванні; 

– у графі «Найменування» – найменування елемента згідно з документом, 

на підставі якого він застосований, та позначення цього документа (основний 

конструкторський документ, ГОСТ, ТУ). 

Поз. 

позначе

ння
Найменування Кіл. Примітка

 

Рисунок 2.2 – Таблиця переліку елементів 
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Порядок запису елементів до переліку такий: 

– елементи записують по групах (видах) в алфавітному порядку літерних 

позиційних позначень. Якщо на схемі використовують позиційні позначення з 

літер латинського і українського алфавітів, то в переліку спочатку записують 

елементи з позиційними позначеннями, складеними з літер латинського 

алфавіту, а потім – із літер українського алфавіту; 

– у межах кожної групи елементи розташовують у порядку зростання їх 

номерів. Для внесення змін рекомендується залишати декілька незаповнених 

рядків між окремими групами елементів або між елементами у великій групі; 

– для скорочення переліку допускається однотипні елементи з 

однаковими параметрами, які мають на схемі послідовні порядкові номери, 

записувати в перелік одним рядком, записуючи у відповідну графу тільки 

позиційне позначення з найменшим і найбільшим порядковими номерами 

(наприклад, R1…R5, C8…C12); 

– під час запису однотипних елементів допускається не повторювати в 

кожному рядку найменування елемента, а записувати його у вигляді заголовка 

до відповідного розділу. Заголовок підкреслюють тонкою суцільною лінією; 

– якщо параметри елементів вибирають під час регулювання виробу, то 

на схемі та в переліку їх позначають зірочкою (С1*), а на полі схеми 

розміщують посилання. 
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3 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

3.1 Загальні рекомендації до організації самостійної роботи  

Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 

навчальної дисципліни «Основи конструкторської документації в енергетиці» є 

отримання навичок самостійної роботи студентів з вітчизняними і зарубіжними 

джерелами щодо питань порівняння, класифікації, узагальнення, 

конкретизування основних понятть і етапів створення технічної документації, 

подумки експериментувати, моделювати, критично оцінювати сприйняту 

інформацію, чітко характеризувати процес, доводити та спростовувати, 

володіти і дотримуватись вимог чинних державних стандартів, оцінювати 

значення взаємозв’язку документів згідно до вимог чинних державних 

стандартів. 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних, і 

практичних занять (аудиторної роботи). 

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:  

– вивчення лекційного матеріалу; 

– робота з опрацювання і вивчення рекомендованої літератури;  

– підготовка до практичних занять; 

– підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань; 

– робота над індивідуальним розрахунково-графічним завданням;  

– самоперевірка студентом власних знань за питаннями для 

самодіагностики (тестами); 

– підготовка до поточного та підсумкового контролю. 

Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-

виховної роботи особливе значення мають лекції, де викладач надає студенту 

основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати 

ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.  
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Зв’язок лекції та самостійної роботи студента розглядається за такими 

напрямами: 

– лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст і обсяг 

самостійної роботи студента; 

– методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу 

студентів; 

– самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі 

прослуханої лекції.  

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і 

конспектування лекції. Правильно складений конспект лекції – 

найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи  

студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий 

тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання і вивчення 

конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи 

розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, 

заліку, у визначенні напряму та обсягу подальшої роботи з літературними 

джерелами.  

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал 

попередньої лекції з використанням підручників та інших  джерел літератури.  

На лекціях висвітлюють тільки основні теоретичні положення і найбільш 

актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне 

опрацювання.  

Підготовка до практичних занять. Підготовка до практичних занять 

розпочинається з опрацювання лекційного та методичного матеріалу до 

заданого заняття. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним 

розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які 

подані у програмі у певній послідовності згідно з логікою засвоєння 

навчального матеріалу.  
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Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 

розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок 

роботи за предметом навчальної дисципліни. 

Під час підготовки до практичних занять самостійна робота студентів є 

обов’язковою частиною навчальної роботи, без якої успішне та якісне 

засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це указує на необхідність 

керування  самостійною роботою студентів з боку  викладача  завдяки  

проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів. Відповідно 

до навчального плану з кожної теми навчального курсу проводяться практичні 

заняття. 

Тематичний план проведення практичних занять доводиться до студентів 

на першому занятті.  

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову 

літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до 

організації практичних занять з навчальної дисципліни. 

Якщо студент не може самостійно вивчити певне питання, він може 

отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення 

консультацій). Відвідання консультації дозволяє правильно спрямувати 

самостійну роботу, зробити раціональною та підвищити її ефективність.  

3.2 Тестові завдання з навчальної дисципліни 

Таблиця 3.1 Розподіл балів під час оцінювання тестових завдань 

Номер  

питання 
Максимальний бал 

Номер  

питання 
Максимальний бал 

1 2 3 4 

Категорія 1 Види технічної документації, загальні правила розробки 

1 0,5 14 0,5 

2 0,5 15 0,5 

3 0,5 16 0,5 

4 0,5 17 0,5 

5 0,5 18 0,5 

6 0,5 19 0,5 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 

7 0,5 20 0,5 

8 0,5 21 0,5 

9 0,5 22 0,5 

10 0,5 23 0,5 

11 0,5 24 0,5 

12 0,5 25 0,5 

13 0,5 26 0,5 

Категорія 2 Загальні вимоги до оформлення конструкторських документів 

27 1 54 1 

28 1 55 1 

29 1 56 1 

30 1 57 1 

31 1 58 1 

32 1 59 1 

33 1 60 1 

34 1 61 1 

35 1 62 1 

36 1 63 1 

37 1 64 1 

38 1 65 1 

39 1 66 1 

40 1 67 1 

41 1 68 1 

42 1 69 1 

43 1 70 1 

44 1 71 1 

45 1 72 1 

46 1 73 1 

47 1 74 1 

48 1 75 1 

49 1 76 1 

50 1 77 1 

51 1 78 1 

52 1 79 1 

53 1 80 1 

Категорія 3 Загальні правила виконання схем 

81 1 91 1 

82 1 92 1 

83 1 93 1 

84 1 94 1 
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Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 

85 1 95 1 

86 1 96 1 

87 1 97 1 

88 1 98 1 

89 1 99 1 

90 1 100 1 

Категорія 4 Умовні графічні позначення у схемах 

101 2 126 2 

102 2 127 2 

103 2 128 2 

104 2 129 2 

105 2 130 2 

106 2 131 2 

107 2 132 2 

108 2 133 2 

109 2 134 2 

110 2 135 2 

111 2 136 2 

112 2 137 2 

113 2 138 2 

114 2 139 2 

115 2 140 2 

116 2 141 2 

117 2 142 2 

118 2 143 2 

119 2 144 2 

120 2 145 2 

121 2 146 2 

122 2 147 2 

123 2 148 2 

124 2 149 2 

125 2 150 2 

 

Категорія 1 Види технічної документації, загальні правила розробки 

1. Основними конструкторськими документами для деталей вважають: 

а) кресленик; в) електронну структуру виробу; 

б) специфікацію; г) пояснювальну записку до виробу. 
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2. Основними конструкторськими документами для складальних одиниць, 

комплексів і комплектів уважають: 

а) кресленик; в) перелік елементів; 

б) специфікацію; г) пояснювальну записку до виробу. 

3. Конструкторські документи поділяють на проектні та робочі: 

а) незалежно від стадії розробки; в) залежно від вимог замовника; 

б) залежно від стадії розробки; г) залежно від виробника. 

4. Який з названих видів конструкторської документації обов’язковий для 

стадії «Технічна пропозиція»: 

а) кресленик загального виду; в) перелік елементів; 

б) специфікація; г) пояснювальна записка до виробу? 

5. Який з названих видів конструкторської документації обов’язковий для 

стадії «Ескізний проект»: 

а) кресленик загального виду; в) перелік елементів; 

б) специфікація; г) пояснювальна записка? 

6. Який з названих видів конструкторської документації не обов’язковий 

для стадії «Технічний проект»: 

а) кресленик загального виду; в) перелік елементів; 

б) відомість проекту; г) пояснювальна записка? 

7. Комплект робочої документації деталі не включає в себе: 

а) кресленик деталі; в) габаритний кресленик; 

б) електронну модель деталі; г) кресленик загального виду. 

8. Комплект робочої документації складальної одиниці не включає в себе: 

а) електромонтажний кресленик; в) теоретичний кресленик; 

б) габаритний кресленик; г) пояснювальну записку. 

9. Комплект робочої документації комплексу не включає в себе: 

а) електромонтажний кресленик; в) теоретичний кресленик; 

б) монтажний кресленик; г) специфікацію. 
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10. Комплект робочої документації комплекту не включає в себе: 

а) монтажний кресленик; в) теоретичний кресленик; 

б) схеми; г) специфікацію. 

11. У конструкторській документації електронній моделі деталі деталі 

привласнюють код: 

а) ЕМ; в) коду немає; 

б) ЕМД; г) МЭ. 

12. У конструкторській документації кресленику деталі привласнюють 

код: 

а) КД; в) коду не має; 

б) ЧД; г) ДК. 

13. В конструкторській документації електронній моделі складальної 

одиниці привласнюють код: 

а) ЭСБ; в) не має коду; 

б) СБ; г) МЕ. 

14. У конструкторській документації складаному кресленику 

привласнюють код: 

а) ЭСБ; в) не має коду; 

б) СБ; г)  КС. 

15. У конструкторській документації кресленику загального виду 

привласнюють код: 

а) ЗВ; в) КЗВ; 

б) ВО; г)  ЧО. 

16. У конструкторській документації теоретичному кресленику 

привласнюють код: 

а) КТ; в) ТЧ; 

б) ЧТ; г) ТК. 
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17. У конструкторській документації кресленику друкованої плати 

привласнюють код: 

а) ДП; в) не привласнюють; 

б) ПД; г) ПП. 

18. У конструкторській документації габаритному кресленику 

привласнюють код: 

а) КГ; в) ГЧ; 

б) ЧГ; г) ГК. 

19. У конструкторській документації електромонтажному кресленику 

привласнюють код: 

а) МЭ; в) МК; 

б) ЕМК; г) ЧМ. 

20. У конструкторській документації монтажному кресленику 

привласнюють код: 

а) МЧ; в) КМ; 

б) МК; г) ЧМ. 

21. У конструкторській документації відомості специфікації 

привласнюють код: 

а) ВС; в) ВД; 

б) СВ; г) ДВ. 

22. У конструкторській документації відомості технічної пропозиції 

привласнюють код: 

а) ТП; в) ВП; 

б) ПТ; г) ПВ. 

23. У конструкторській документації відомості ескізного проекту 

привласнюють код: 

а) ЭП; в) ВП; 

б) ПЭ; г) ПВ. 
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24. У конструкторській документації відомості технічного проекту 

привласнюють код: 

а) ПТ; в) ВП; 

б) ТП; г) ПВ. 

25. У конструкторській документації  технічним умовам привласнюють 

код: 

а) УТ; в) ПУ; 

б) ТУ; г) УП. 

26. У конструкторській документації відомості електронних документів 

привласнюють код: 

а) ЭД; в) ДЭ; 

б) ВДЭ; г) ВД. 

 

Категорія 2 Загальні вимоги до оформлення конструкторських документів 

27. Згідно зі стандартом розміри 841х1189 мм має формат: 

а) А1; в) А3; 

б) А0; г) А2. 

28. Згідно з стандартом розміри 594х841 мм має формат: 

а) А1; в) А3; 

б) А0; г) А2. 

29. Згідно зі стандартом розміри 420х594 мм має формат: 

а) А1; в) А3; 

б) А0; г) А2. 

30. Згідно зі стандартом розміри 297х420 мм має формат: 

а) А1; в) А3; 

б) А0; г) А2. 

31. Згідно з стандартом розміри 210х297 мм має формат: 

а) А1; в) А4; 

б) А0; г) А2. 
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32. Згідно зі стандартом розміри 420х594 мм має формат: 

а) А1; в) А3; 

б) А0; г) А2. 

33. Згідно з стандартом додатковий формат А0 може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату із кратністю: 

а) 2; в) 5; 

б) 4; г) 1,5. 

34. Згідно зі стандартом додатковий формат А1 може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату із кратністю: 

а) 2; в) 5; 

б) 1,5; г) 3. 

35. Згідно зі стандартом додатковий формат А2 не може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату зі кратністю: 

а) 2; в) 5; 

б) 3; г) 4. 

36. Згідно зі стандартом додатковий формат А3 не може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату із кратністю: 

а) 2; в) 5; 

б) 3; г) 7. 

37. Згідно зі стандартом додатковий формат А4 не може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату із кратністю: 

а) 2; в) 9; 

б) 3; г) 7. 

38. Згідно зі стандартом додатковий формат А4 не може бути створено зі 

збільшенням меншої сторони основного формату із кратністю: 

а) 2; в) 9; 

б) 3; г) 7. 
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39. Згідно зі стандартом не існує масштабу зменшення зображень на 

креслениках: 

а) 1:2; в) 1:4; 

б) 1:3; г) 1:5. 

40. Згідно зі стандартом не існує масштабу зменшення зображень на 

креслениках: 

а) 1:15; в) 1:30; 

б) 1:20; г) 1:40. 

41. Згідно зі стандартом не існує масштабу зменшення зображень на 

креслениках: 

а) 1:50; в) 1:75; 

б) 1:60; г) 1:100. 

42. Згідно зі стандартом не існує масштабу зменшення зображень на 

креслениках: 

а) 1:100; в) 1:300; 

б) 1:200; г) 1:400. 

43. Згідно зі стандартом не існує масштабу зменшення зображень на 

креслениках: 

а) 1:500; в) 1:900; 

б) 1:800; г) 1:1000. 

44. Згідно зі стандартом не існує масштабу збільшення зображень на 

креслениках: 

а) 2:1; в) 4:1; 

б) 3:1; г) 5:1. 

45. Згідно зі стандартом не існує масштабу збільшення зображень на 

креслениках: 

а) 2,5:1; в) 4:1; 

б) 3:1; г) 5:1. 
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46. Згідно зі стандартом не існує масштабу збільшення зображень на 

креслениках: 

а) 40:1; в) 60:1; 

б) 50:1; г) 100:1. 

47. Залежно від їх змісту, зображення на кресленику не поділяють на: 

а) види; в) розрізи; 

б) підвиди; г) перерізи. 

48. Максимальна кількість видів на кресленику складає: 

а) 3; в) 5; 

б) 4; г) 6. 

49. Окрім основних видів стандарт не передбачає використання: 

а) місцевого виду; в) профільного розрізу; 

б) фронтального розрізу; г) виносного виду. 

50. Який з названих розрізів не належить до простих: 

а) ламаний; в) горизонтальний; 

б) вертикальний; г) похилий. 

51. Який з названих розрізів належтть до складних: 

а) ламаний; в) вертикальний; 

б) горизонтальний; г) похилий? 

52. Який з названих розрізів належить до складних: 

а) горизонтальний; в) вертикальний; 

б) східчастий; г) похилий? 

53.  Розріз називають повним, якщо на зображенні: 

а) показана внутрішня будова 

предмета усьому його перерізі 

розтинальною площиною; 

в) обриси предмета позначені 

штриховою лінією; 

б) показана внутрішня будова 

предмета в окремому обмеженому 

місці; 

г) обриси предмета позначені 

пунктирною лінією. 
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54.  Розріз називають місцевим якщо на зображенні: 

а) показана внутрішня будова 

предмета в усьому його перерізі 

розтинальною площиною; 

в) обриси предмета позначені 

штриховою лінією; 

б) показана внутрішня будова 

предмета в окремому обмеженому 

місці; 

г) обриси предмета позначені 

пунктирною лінією. 

55.  Напрямок проекціювання показують стрілками, які розміщують на 

відстані: 

а) 4…5 мм; в) 5…8 мм; 

б) 2…3 мм; г) 8…10  мм. 

56.  Що є підставою для визначення величини зображеного виробу 

а) масштаб; в) розмірні числа; 

б) 
розмірні лінії; 

г) указані на кресленику одиниці 

розмірності? 

57.  Від якого чинника залежить задання розмірів: 

а) формат кресленика; в) конструкція виробу; 

б) масштаб кресленика; г) технологія виготовлення виробу? 

58.  Як проводять розмірну лінію для позначення розміру відрізка: 

а) щоб вона збігалася з цим відрізком; в) перпендикулярно до відрізка; 

б) паралельно до відрізка; г) під кутом до відрізка? 

59.  На яку величину виносні лінії мають виходити за кінці стрілок: 

а) 10…15 мм; в) 5…10 мм; 

б) 1…5 мм; г) 15…20 мм? 

60.  Чи потрібно уникати перетинання розмірних ліній: 

а) так; в) за можливості; 

б) ні; г) за бажанням? 

 

61. У якій позиції має бути наведене розмірне число щодо розмірної лінії: 

а) у розриві розмірної лінії; в) під розмірною лінією; 
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б) над розмірною лінією; г) біля лівої стрілки? 

62.  Які розміри називають довідниковими: 

а) розміри, які необхідні для 

виготовлення деталі; 

в) розміри, які можуть бути взяті у 

довіднику; 

б) розміри, які не використовують для 

виготовлення деталі; 

г) розміри, які використовують під 

час упакування готового виробу? 

63.  Яку кількість розмірів необхідно наводити на кресленику: 

а) мінімальну, але достатню для 

виготовлення деталі; 

в) указану замовником; 

б) максимальну, яка дозволяє мати 

розміри кожного елемента; 

г) зумовлену технічним завданням? 

64.  Від чого залежить величина стрілок розмірної лінії: 

а) від довжини розмірної лінії; в) від масштабу зображення; 

б) від товщини лінії видимого 

контуру зображення; 

г) від розміру формату. 

65.  У якому випадку допускають заміну стрілок на розмірних лініях 

засічками або крапками 

а) за великої кількості розмірів на 

кресленику; 

в) У разі недостатнього місця для 

стрілок; 

б) для виділення стандартних 

розмірів; 

г) для виділення особливо важливих 

розмірів? 

66. Чи допускають розділяти або перетинати розмірне число будь-якими 

лініями кресленика: 

а) так; в) за можливості; 

б) ні; г) за бажанням? 
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67. Що являє собою нарізь: 

а) відстань між двома відповідними 

точками сусідніх витків; 

в) сукупність виступів і впадин, які 

виконані по гвинтовій лінії на 

циліндричній або конічній 

поверхні; 

б) лінійна величина в осьовому 

напрямі з повим оборотом 

стрижня; 

г) відстань між двома відповідними 

точками крайніх витків? 

68. Указати тип нарізі Tr20х4: 

а) метрична; в) трапецієподібна; 

б) трубна ; г) кругла. 

69. Указати тип нарізі S40х2: 

а) метрична; в) упорна; 

б) трубна; г) кругла. 

70. Указати тип нарізі МК18: 

а) метрична; в) упорна; 

б) метрична конічна; г) кругла. 

71. Указати тип нарізі G1: 

а) метрична; в) трубна конічна; 

б) трубна циліндрична; г) кругла. 

72. Указати тип нарізі R1: 

а) метрична; в) трубна конічна внутрішня; 

б) трубна конічна зовнішням; г) кругла. 

73. Указати тип нарізі Rс1: 

а) метрична; в) трубна конічна внутрішня; 

б) трубна конічна зовнішня; г) кругла. 

74. Указати тип нарізі  Е27 

а) метрична; в) трубна конічна внутрішня; 

б) трубна конічна зовнішня; г) кругла. 
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75. Указати тип нарізі М24х3: 

а) метрична; в) упорна; 

б) трубна; г) кругла. 

76. Що у позначенні S40x6 (P2) LH позначає цифра 40: 

а) зовнішній діаметр; в) хід різьби; 

б) внутрішній діаметр; г) дискрет нарізі? 

77. Що у позначенні S40x6 (P2) LH позначає цифра 6: 

а) зовнішній діаметр; в) хід нарізі; 

б) довжину нарізі; г) дискрет нарізі? 

78. Що у позначенні S40x6 (P2) LH визначає вираз Р2 

а) зовнішній діаметр; в) хід нарізі; 

б) кількість заходів нарізі ; г) дискрет нарізі? 

79. Що у позначенні S40x6 (P2) LH визначає вираз LH: 

а) зовнішній діаметр; в) хід нарізі; 

б) кількість заходів нарізі; г) напрям нарізі? 

80. Що у позначенні S40x6 (P2) LH визначає вираз LH 

а) зовнішній діаметр; в) хід різьби; 

б) кількість заходів нарізі; г) напрям нарізі? 

Категорія 3 Загальні правила виконання схем 

81. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера Э у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) оптична; 

б) гідравлічна; г) ділення. 

82. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера Г у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) оптична; 

б) гідравлічна; г) ділення. 

83. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера П у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) оптична; 

б) гідравлічна; г) пневматична. 
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84. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера К у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) кінематична; 

б) гідравлічна; г) пневматична. 

85. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера Л у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) оптична; 

б) гідравлічна; г) пневматична. 

86. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера С у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) комбінована; 

б) гідравлічна; г) пневматична. 

87. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера В у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) вакуумна; 

б) гідравлічна; г) пневматична. 

88. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера Х у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) вакуумна; 

б) автоматизації; г) пневматична. 

89. Згідно з ГОСТ 2.701–2008 літера А у позначенні визначає вид схеми: 

а) електрична; в) вакуумна; 

б) автоматизації; г) пневматична. 

90. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 1: 

а) електрична; в) принципова; 

б) функціональна; г) з’єднань? 

91. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 2: 

а) структурна; в) принципова; 

б) функціональна; г) з’єднань? 

92. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 3: 

а) структурна; в) принципова; 

б) функціональна; г) з’єднань? 

93. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 4 

а) структурна; в) принципова; 

б) функціональна; г) з’єднань? 
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94. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 5: 

а) структурна; в) підключення; 

б) функціональна; г) з’єднань? 

96. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 6: 

а) структурна; в) принципова; 

б) загальна; г) з’єднань? 

97. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 7: 

а) розташування; в) принципова; 

б) функціональна; г) з’єднань? 

98. Який тип схеми згідно з ГОСТ 2.701–2008 визначає цифра 0 

а) структурна; в) принципова; 

б) об’єднана; г) з’єднань. 

99. Яку форму запису текстової інформації не допускають на схемах: 

а) умовні літерно-цифрові 

позначення (за ГОСТ 2.710); 

в) світлини пристрою та його ескізи; 

б) найменування елементів, сигналів, 

функціональних груп та інше; 

г) текст, поділений на графи, 

наприклад: таблиці, перелік 

елементів? 

100. Яку форму запису текстової інформації не допускають на схемах 

а) умовні літерно-цифрові 

позначення (за ГОСТ 2.710); 

в) суцільний текст, наприклад: 

технічні вимоги, пояснення; 

б) кресленики загального виду 

електротехнічного пристрою; 

г) текст, поділений на графи, 

наприклад: таблиці, перелік 

елементів? 

Категорія 4 Умовні графічні позначення у схемах 

101. Дані про найменування, тип і позначення документа, на підставі 

якого вони прийняті, не записують: 

а) біля графічних зображень; в) у таблиці переліку елементів; 

б) усередині прямокутника, якщо він 

застосований для позначення ; 

г) текст, розбитий на графи, у 

основному надписі кресленика. 
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102. Як привласнюють позиційні позначення елементам (пристроям) у 

межах групи елементів (пристроїв) з однаковими позиційними позначеннями: 

а) згідно з послідовністю 

розташування елементів на схемі, 

починаючи з одиниці, рухаючись 

згори вниз і в напрямку зліва 

направо; 

в) згідно з послідовністю 

розташування елементів на схемі, 

починаючи з одиниці, рухаючись 

згори вниз і в напрямі зправа 

наліво; 

б) згідно з послідовністю 

розташування елементів на схемі, 

починаючи з одиниці, рухаючись 

знизу вгору і в напрямі зліва 

направо; 

г) згідно з послідовністю 

розташування елементів на схемі, 

починаючи з одиниці, рухаючись 

знизу вгору і в напрямі зправа 

наліво. 

103. Цифри порядкових номерів і їх літерні позиційні позначення 

виконують: 

а) одним розміром шрифту; в) цифрове позначення виконують 

розміром шрифту збільшеним на 

одну позицію щодо літерного; 

б) цифрове позначення указують як 

символ знизу; 

г) літерне позначення виконують 

розміром шрифту збільшеним на 

одну позицію щодо цифрового. 

104. Позиційні  позначення не проставляють: 

а) поряд з умовним графічним 

позначенням; 

в) з лівого боку умовного 

графічного позначення; 

б) з правого боку умовного 

графічного позначення; 

г) над умовним графічним 

позначенням. 

105. Який пристрій позначають дволітерним кодом BA: 

а) сельсин-приймач; в) сельсин-датчик; 

б) гучномовець; г) тепловий датчик? 
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106. Який пристрій позначають дволітерним кодом BЕ: 

а) сельсин-приймач; в) сельсин-датчик; 

б) гучномовець; г) тепловий датчик? 

107. Який пристрій позначають дволітерним кодом BС: 

а) сельсин-приймач; в) сельсин-датчик; 

б) гучномовець; г) тепловий датчик? 

108. Який датчик позначають дволітерним кодом BК: 

а) тепловий; в) тиску; 

б) частоти обертання; г) швидкості? 

109. Тепловий датчик позначають дволітерним кодом: 

а) ВК; в) ВТ; 

б) ВМ; г) ВQ. 

110. Датчик частоти обертання позначають дволітерним кодом: 

а) ВК; в) ВТ; 

б) ВR; г) ВQ. 

111. Датчик тиску позначають дволітерним кодом: 

а) ВК; в) ВТ; 

б) ВP; г) ВQ. 

112. Датчик швидкості позначають дволітерним кодом: 

а) ВК; в) ВТ; 

б) ВP; г) ВV. 

113. Якому типу інтегральної схеми відповідає дволітерне позначення 

DA: 

а) схема інтегральна аналогова; в) пристрій затримки; 

б) схема інтегральна цифрова; г) пристрій зберігання інформації? 

114. Якому типу інтегральної схеми відповідає дволітерне позначення 

DD: 

а) схема інтегральна аналогова; в) пристрій затримки; 

б) схема інтегральна цифрова; г) пристрій зберігання інформації? 
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115. Якому типу інтегральної схеми відповідає дволітерне позначення 

DS: 

а) схема інтегральна аналогова; в) пристрій затримки; 

б) схема інтегральна цифрова; г) пристрій зберігання інформації? 

116. Якому типу інтегральної схеми відповідає дволітерне позначення 

DT: 

а) схема інтегральна аналогова; в) пристрій затримки; 

б) схема інтегральна цифрова; г) пристрій зберігання інформації? 

117. Якому типу інтегральної схеми відповідає дволітерне позначення 

DЕ: 

а) схема інтегральна аналогова; в) не відповідає жодному типу 

інтегральної схеми; 

б) схема інтегральна цифрова; г) пристрій зберігання інформації? 

118. Батареї живлення мають дволітерне позначення: 

а) GB; в) GA; 

б) BG; г) AG. 

119. Якому пристрою індикації відповідає дволітерне позначення HA: 

а) прилад звукової сигналізації; в) індикатор символьний; 

б) прилад світлової сигналізації; г) не відповідає жодному? 

120. Якому пристрою індикації відповідає дволітерне позначення HL: 

а) прилад звукової сигналізації; в) індикатор символьний; 

б) прилад світлової сигналізації; г) не відповідає жодному? 

121. Якому пристрою індикації відповідає дволітерне позначення HG: 

а) прилад звукової сигналізації; в) індикатор символьний; 

б) прилад світлової сигналізації; г) не відповідає жодному? 

122. Якому пристрою індикації відповідає дволітерне позначення HС: 

а) прилад звукової сигналізації; в) індикатор символьний; 

б) прилад світлової сигналізації; г) не відповідає жодному? 
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123. Яке дволітерне позначення має струмове реле: 

а) КА; в) КК; 

б) КН; г) КМ? 

124. Яке дволітерне позначення має вказівне реле: 

а) КА; в) КК; 

б) КН; г) КМ? 

125. Яке дволітерне позначення має електротеплове реле: 

а) КА; в) КК; 

б) КН; г) КМ? 

126. Яке дволітерне позначення має контактор: 

а) КА; в) КК; 

б) КН; г) КМ? 

127. Яке дволітерне позначення має реле часу: 

а) КТ; в) КК; 

б) КН; г) КМ? 

128. Яке дволітерне позначення має реле напруги: 

а) КТ; в) КК; 

б) КV; г) КМ? 

129. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РС: 

а) лічильник імпульсів; в) лічильник активної енергії; 

б) частотомір; г) лічильник реактивної енергії? 

130. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РF: 

а) лічильник імпульсів; в) лічильник активної енергії; 

б) частотомір; г) лічильник реактивної енергії? 

131. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РІ: 

а) лічильник імпульсів; в) лічильник активної енергії; 

б) частотомір; г) лічильник реактивної енергії? 
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132. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РК: 

а) лічильник імпульсів; в) лічильник активної енергії; 

б) частотомір; г) лічильник реактивної енергії? 

133. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РR: 

а) лічильник імпульсів; в) лічильник активної енергії; 

б) омметр; г) лічильник реактивної енергії? 

134. Якому вимірювальному устаткуванню відповідає дволітерне 

позначення РW: 

а) лічильник імпульсів; в) ватметр; 

б) частотомір; г) лічильник реактивної енергії? 

135. Якому з комутаційного устаткування відповідає дволітерне 

позначення QF: 

а) вимикач автоматичний; в) роз’єднувач; 

б) короткозамикач; г) не відповідає жодному? 

136. Якому з комутаційного устаткування відповідає дволітерне 

позначення QА: 

а) вимикач автоматичний; в) роз’єднувач; 

б) короткозамикач; г) не відповідає жодному? 

137. Якому з комутаційного устаткування відповідає дволітерне 

позначення QК: 

а) вимикач автоматичний; в) роз’єднувач; 

б) короткозамикач; г) не відповідає жодному? 

138. Якому з комутаційного устаткування відповідає дволітерне 

позначення QS: 

а) вимикач автоматичний; в) роз’єднувач; 

б) короткозамикач; г) не відповідає жодному? 
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139. Дволітерному позначенню SL відповідає вимикач, який спрацьовує 

від дії: 

а) рівня; в) положення; 

б) тиску; г) температури. 

140. Дволітерному позначенню SР відповідає вимикач, який спрацьовує 

від дії: 

а) рівня; в) положення; 

б) тиску; г) температури. 

141. Дволітерному позначенню SQ відповідає вимикач, який спрацьовує 

від дії: 

а) рівня; в) положення; 

б) тиску; г) температури. 

142. Дволітерному позначенню SК відповідає вимикач, який спрацьовує 

від дії: 

а) рівня; в) положення; 

б) тиску; г) температури. 

143 Дволітерному позначенню SR відповідає вимикач, який спрацьовує 

від дії: 

а) рівня; в) частоти обертання; 

б) тиску; г) температури. 

144 Дволітерному позначенню RK відповідає: 

а) терморезистор; в) вимірювальний шунт; 

б) потенціометр; г) варистор. 

145 Дволітерному позначенню RР відповідає: 

а) терморезистор; в) вимірювальний шунт; 

б) потенціометр; г) варистор. 

146 Дволітерному позначенню RS відповідає: 

а) терморезистор; в) вимірювальний шунт; 

б) потенціометр; г) варистор. 
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147 Дволітерному позначенню RU відповідає: 

а) терморезистор; в) вимірювальний шунт; 

б) потенціометр; г) варистор. 

148 Трансформатор струму має дволітерне позначення: 

а) ТА; в) TS; 

б) TI; г) TV. 

149 Електромагнітний стабілізатор має дволітерне позначення: 

а) ТА; в) TS; 

б) TI; г) TV. 

150 Трансформатор напруги має дволітерне позначення: 

а) ТА; в) TU; 

б) TI; г) TV. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА, ОТРИМАНИХ 

ПІД ЧАС ВИКОНАННІ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Відвідування консультаційних занять 

Для оцінювання знань студента враховується його робота протягом 

семестру над індивідуальним завданням. Максимальна кількість балів, яку 

може отримати студент за доцільну роботу на консультаційних заняттях, 

складає 5konsB  балів. Кількість балів kons
rB , яку студент може акумулювати за 

відвідування консультацій, визначають за виразом: 
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(4.1) 

 де kons
aktK  – кількість консультацій, на яких студент виявляв доцільну 

активність, N – загальна кількість консультацій за графіком. 
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Підсумковий контроль 

Максимальна кількість балів, які можуть бути акумульовані за 

результатами підсумкового оцінювання виконання РГЗ, складає 

15RGZB  балів. При цьому розрахунок оцінки здійснюють за формулою: 

 Z
RGZ

kons
rRGZ BBB , (4.2) 

де kons
rB  – розглянута вище; Z

krB  – бали, отримані під час захисту РГЗ, які 

визначають за виразом: 
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де RGZB  = 15 – максимальний бал, який може отримати студент під час 

захисту РГЗ; =l 1…3 – кількість критеріїв оцінювання; lО  – оцінки захисту за 

національною шкалою за кожним критерієм, які враховують: 

– PZOO =1 –  якість оформлення пояснювальної записки та її 

відповідність вимогам; 

– GMOO =2 –  якість оформлення графічної частини та її відповідність 

вимогам; 

– VIDOO3  – чіткість і повнота відповідей на питання під час захисту. 

У формулі (4.3) 150,  – коефіцієнт, який враховує своєчасність 

виконання і здачі роботи, та який визначають з міркувань: μ 1–0,1 ZDT , де 

ZDT – тиждень, на який затримується студентом виконання розділу. Якщо здача 

своєчасна, то ZDT =0, у разі  затримки виконання розділу більше ніж на п’ять 

тижнів, то =r
jμ 0,5 

Позитивна оцінка за результатами виконання РГР загалом може бути 

отримана лише за умови, що за всі перелічені вище пункти студент отримав 

позитивні оцінки. 

Отже, максимальна кількість балів, яку може отримати студент у разі 

повного та своєчасного виконання РГР, складає 20RGZB балів. 
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Додаток А 

Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Обмежувач струму. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №1.

1 – однофазний мостовий випрямляч КД202А;

2 – конденсатор електролітичний К50-6-220,0х16В;

3  – резистор постійний МЛТ-0,25-130кОм±10%;

4 – діод КД509А;

5 – транзистор (типу pnp) МП42Б;

6 – резистор постійний МЛТ-0,25-2,4кОм±10%;

7 – резистор постійний МЛТ-0,25-750±10%;

8 – резистор постійний МЛТ-2-75±10%;

9 – транзистор (типу pnp) ГТ403Б;

10 – транзистор (типу pnp) П217Б.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

ПНЧ. Пристрій захисту. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №2.

1 – конденсатор електролітичний К50-6-10,0х10В;

2, 4 – резистор постійний МЛТ-1-3кОм±10%;

3, 11, 14 – діод Д223;

5 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

6 – резистор змінний СП4-3-470±10 %;

7 – терморезистор ММТ-8-470;

8 – транзистор (типу pnp) ГТ402;

9 – транзистор (типу npn) ГТ404;

10, 12 – резистор постійний МЛТ-0,5-100±10 %;

13 – транзистор (типу pnp) ГТ408;

15, 19 – резистор постійний МЛТ-0,5-3±10 %;

16 – транзистор (типу pnp) ГТ804;

17 – запобіжник плавкий (0,5 А);

18 – конденсатор електролітичний К50-6-200,0х25В;

19 – головка динамічна 1ГД-28.
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1 – трансформатор однофазний з феромагнітним сердечником двообмотковий 

за ГОСТ 2.723-68;

2 – однофазний мостовий випрямляч Д206;

3 – конденсатор електролітичний К50-6-2000,0х50В;

4, 8, 19 – стабілітрон Д810;

5 – діод Д303;

6 – резистор постійний МЛТ-0,25-100 ±10%;

7 – резистор постійний МЛТ-0,25-1 кОм ±10%;

9 – транзистор (типу pnp) П217В;

10 – запобіжник плавкий (1 А);

11 – транзистор (типу pnp) П214Б;

12 – резистор постійний МЛТ-0,25-20 ±10%;

13, 14 – транзистор (типу npn) МП37Б;

15 – стабілітрон Д808;

16 – резистор постійний МЛТ-0,25-2,7 кОм ±10%;

17 – резистор постійний МЛТ-0,25-510 ±10%;

18 – резистор змінний ПП3-40-680±10%;

19 – конденсатор електролітичний К50-6-200,0х50В.

Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Підсилювач. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №3.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Електронне реле. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №4

1  – резистор постійний МЛТ-0,5-6,8кОм±10%;

2 – резистор постійний МЛТ-0,5-100±10%;

3, 6 – транзистор (типу pnp) МП39;

4 – резистор постійний МЛТ-0,5-75±10%;

5 – резистор постійний МЛТ-0,5-2кОм±10%;

7 – конденсатор електролітичний ЕТО-2-20,0х15В;

8 – транзистор (типу pnp) П213Б;

9 – лампа розжарювання освітлювальна 6Вх12 Вт;

10 – перемикач галетний 3П3НПМ;

11 – джерело живлення (батарея) 6Вх12 А∙год.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Авометр. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №5.

1, 20  – резистор постійний МЛТ-0,125-4,3кОм±10%;

2, 3, 10, 11 – діод Д223;

4, 19, 22 – транзистор польовий КП103К;

5, 6, 16, 18 – резистор постійний МЛТ-0,125-7,5кОм±10%;

7, 17 – транзистор (типу pnp) МП116;

8 – прилад вимірювальний (мікроамперметр М1690А);

9, 15  – резистор постійний МЛТ-0,125-330±10%;

12  – резистор постійний МЛТ-0,125-3,3кОм±10%;

13 – резистор змінний СП5-1-4±5%;

14 – резистор змінний СП5-23-220±5%;

21 – стабілітрон Д814А;

23 – джерело живлення (батарея гальванічна 3336Л) 

24 – резистор постійний МЛТ-0,125-100±10%;
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Генератор тону. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №6.

1  – резистор постійний МЛТ-0,125-1,5МОм±10%;

2 – резистор змінний СПО-2-10кОм±10%;

3 – резистор постійний МЛТ-0,125-75кОм±10%;

4 – резистор постійний МЛТ-0,125-24кОм±10%;

5, 11 – діод Д103;

6 – резистор постійний МЛТ-0,125-15кОм±10%;

7, 12, 15 – транзистор (типу pnp) МП40;

8 – резистор постійний МЛТ-0,125-5,6кОм±10%;

9 – конденсатор КМ-6-0,015х25В;

10 – резистор змінний ПП3-1кОм±10%;

13, 16 – резистор постійний МЛТ-0,125-6,8кОм±10%;

14 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

17 – конденсатор КМ-6-0,01х25В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Мультивібратор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №7.

1  – елемент гальванічний СЦС-1,5х0,25;

2 – конденсатор електролітичний К53-6А-0,015х15В;

3 – вимикач кнопковий МП1Н;

4, 9, 10 – резистор постійний МЛТ-0,125-22кОм±10%;

5, 14 – резистор постійний МЛТ-0,125-10кОм±10%;

6, 13 –  транзистор (типу pnp) МП42Б;

7 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

8, 11 – конденсатор електролітичний К50-6-2,0х50В;

12 – резистор змінний СП3-1б-47кОм±10%.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Автостоп. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №8.

1  – лампа розжарювання освітлювальна 2,5Вх0,2А;

2 – резистор постійний МЛТ-2-51±10%;

3 – резистор змінний СП0,4-3,3кОм;

4 – фотодіод ФД3;

5, 12 – резистор постійний МЛТ-0,125-12кОм±10%;

6 – резистор постійний МЛТ-0,125-20кОм±10%;

7, 18, 3 –  транзистор (типу pnp) МП39;

9 – резистор постійний МЛТ-0,125-820±10%;

10 – резистор постійний МЛТ-0,125-30±10%;

11 – резистор постійний МЛТ-0,125-2,7кОм±10%;

14 – обмотка реле РЕС32;

15 – діод Д226Б;

16 – замикаючий контакт реле 14;

17 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Двигун постійного струму. 

Схема стабілізації електрична 

структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №9.

1 – діод Д226Б;

2 – резистор постійний МЛТ-0,25-6,8кОм±10%;

3 – резистор постійний МЛТ-0,25-1,2кОм±10%;

4 –  транзистор (типу npn) МП36А;

5 –  транзистор (типу pnp) П201;

6 – двигун постійного струму зі збудженням від постійного магніту;

7 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

8 – резистор постійний МЛТ-0,25-10кОм±10%;

9 –  транзистор (типу pnp) МП39;

10 – конденсатор електролітичний К50-6-5,0х10В;

11 – резистор постійний МЛТ-0,25-100кОм±10%;

12 – конденсатор електролітичний К50-6-2,0х10В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Світлорегулятор. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №10.

1 – лампа розжарювання освітлювальна 220 В, 300 Вт;

2 – котушка індуктивності з феромагнітним сердечником;

3 – конденсатор постійної ємності БМТ 0,1-300В±20 %;

4 – однофазна мостова випрямна схема, КД202К;

5 – тиристор тріодний КУ202К;

6 – резистор постійний МЛТ-1,0-62кОм±10%;

7 – резистор постійний МЛТ-0,125-1кОм±10%;

8 – транзистор (типу pnp) КТ315Б;

9 – діод Д226Б;

10 – транзистор (типу pnp) КТ203Б;

11 – резистор постійний МЛТ-0,125-10кОм±10%;

12 – резистор постійний МЛТ-0,5-510кОм±10%;

13 – вимикач однополюсний;

14 – конденсатор постійної ємності МБМ-0,5-160В±10%;

15 – конденсатор електролітичний ЕТО-2-20,0х400В±20%;

16 – резистор постійний МЛТ-0,125-360±10%;

17 – резистор змінний СПЗ-7,5кОм±10%;

18 – резистор постійний МЛТ-0,125-2,2кОм±10%;

19 – стабілітрон Д814В.

 



 66 

Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Метроном. Схема електрична 

структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №11.

1 – резистор постійний, МЛТ-0,5-1 МОм ±10 %;

2 – конденсатор постійної ємності МБГО 1х600 В;

3 – стабілітрон Д 813 В;

4 – діод Д 226 Б;

5 – конденсатор електролітичний К50-6-500,0х15 В;

6 – конденсатор електролітичний К50-6-10,0х15 В;

7 – резистор постійний МЛТ-0,125-33 кОм ±10 %;

8 –резистор змінний СПЗ-0,4-330 кОм±20 %;

9 – конденсатор електролітичний К50-6-10,0х15 В;

10 – транзистор (типу npn) МП 112;

11 – комутаторна лампа 6 В (60 мА);

12  – головка динамічна 0,25ГД-10;

13 – транзистор (типу pnp) П 201 Е.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Стабілізатор напруги. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №12.

1 – конденсатор електролітичний К50-3Б-300,0х30 В;

2 – резистор постійний МЛТ-0,5-51 кОм ±10 %;

3 – транзистор (типу pnp) П 213 Б;

4 – транзистор (типу pnp) МП 42;

5 – резистор постійний МЛТ-0,5-5,1 кОм ±10 %;

6 – резистор постійний МЛТ-0,5-750 кОм ±10 %;

7 – стабілітрон Д 813 В;

8 – транзистор (типу pnp) МП 42;

9 – діод КД 105 Б;

10 – резистор постійний МЛТ-0,5-560 ±10 %;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-680 ±10 %;

12 – опір навантаження (Rн).
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Стабілізатор напруги. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №13.

1 – конденсатор електролітичний К50-3Б-300,0х30 В;

2 – резистор постійний МЛТ-0,5-330 ±10 %;

3 – конденсатор електролітичний К50-6-50,0х30 В;

4 – резистор постійний МЛТ-0,5-750 ±10 %;

5 – транзистор (типу pnp) МП 42;

6 – транзистор (типу pnp) П 213 Б;

7 – резистор постійний МЛТ-0,5-5,1 кОм ±10 %;

8 – резистор постійний МЛТ-1,0-750 ±10 %;

9 – стабілітрон Д 808;

10 – транзистор (типу pnp) МП 42;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-560 ±10 %;

12 – резистор постійний МЛТ-0,5-680 ±10 %;

13 – опір навантаження (Rн).
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Стабілізатор напруги. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №14.

1 – конденсатор електролітичний К50-3Б-300,0х30В;

2 – стабілітрон Д808;

3 – резистор постійний МЛТ-0,5-820±10%;

4 – транзистор (типу npn) МП38;

5 – резистор постійний МЛТ-0,5-130±10%;

6 – транзистор (типу pnp) П213 Б;

7 – резистор постійний МЛТ-0,5-750±10%;

8 – стабілітрон Д808;

9 – транзистор (типу pnp) МП42;

10 – резистор постійний МЛТ-0,5-560±10%;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-680±10%;

12 – опір навантаження (Rн).
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Стабілізатор напруги. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №15.

1 – конденсатор електролітичний К50-3Б-300,0х30В;

2 – транзистор (типу pnp) МП42;

3 – резистор постійний МЛТ-0,5-680±10%;

4 – транзистор (типу pnp) П213Б;

5 – резистор постійний МЛТ-0,5-5,1кОм±10%;

6 – резистор постійний МЛТ-0,5-2,7кОм±10%;

7 – стабілітрон Д808;

8 – резистор постійний МЛТ-0,5-750±10%;

9 – стабілітрон Д808;

10 – транзистор (типу pnp) МП42;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-560±10%;

12 – резистор постійний МЛТ-0,5-680±10%;

13 – опір навантаження (Rн).
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Освітлення. Реле вмикання. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №16.

1 – вимимкач 2П1Н, 250 В (6 А);

2 – діод КД202К;

3 – лампа розжарювання освітлювальна 220В х 60Вт;

4 – тиристор тріодний КУ202Н;

5 – резистор постійний МЛТ-0,25-30кОм±10%;

6 – конденсатор електролітичний К52-1-150,0х16В;

7 – діод КД105Б;

8 – резистор постійний МЛТ-2-2,7кОм±10%;

9 – стабілітрон Д814А;

10 – транзистор (типу pnp) КТ603Б;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-15кОм±10%;

12 – резистор постійний МЛТ-0,25-100кОм±10%;
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Термометр електронний. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №17.

1 – терморезистор КМТ-4,7кОм;

2 – резистор постійний МЛТ-0,25-7,5кОм±10%;

3 – резистор змінний СП5-2-1кОм;

4 – прилад вимірювальний (мікроамперметр 50 mА);

5, 6 – стабілітрон Д814А;

7 – резистор постійний МЛТ-0,25-56±10%;

8 – вимимкач кнопковий КН1;

9, 10 , 11 – лампа розжарювання освітлювальна 6 В  (0,02 А);

12 – контакт замикальний;

13 – Джерело живлення (батарея 3336Л);

14 – корпус приладу (позначити за ГОСТ 2.751-73).

* Ділянку кабеля між блокаи 1 і 4 позначити, як кабель коаксіальний за ГОСТ 

2.751-73.

*
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Термореле. Схема електрична 

структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №18.

1 – запобіжник плавкий (2 А);

2 – однофазний мостовий випрямляч КД202Н;

3 – тиристор тріодний КУ202К;

4 – резистор постійний МЛТ-2-24кОм±10%;

5 – резистор постійний МЛТ-0,25-1,5кОм±10%;

6 – транзистор (типу npn) КТ312Б;

7 – стабілітрон Д814А;

8 – резистор постійний МЛТ-2-30кОм±10%;

9 – резистор постійний МЛТ-0,25-5,6кОм±10%;

10 – транзистор (типу npn) КТ312Б;

11 – резистор постійний МЛТ-0,25-75кОм±10%;

12 – транзистор (типу npn) КТ312Б;

13 – терморезистор ММТ-51кОм;

14 – резистор змінний ПП3-40-20кОм;

15 – стабілітрон Д814А;

16– конденсатор електролітичний К50-6-100,0х16В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Сигналізатор. Схема 

електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №19.

1 – магнітокерований контакт геркон КЕМ-2А;

2 – резистор постійний МЛТ-0,25-300±10%;

3, 4 – з’єднання контактне роз’ємне за ГОСТ 2.755-74;

5 – реле електричне (обмотка) РЕС-9;

6 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

7 – діод КД509А;

8, 9  – резистор постійний МЛТ-0,25-300±10%;

10, 14 – контакти замикальний та розмикальний реле (поз. 5);

11 – конденсатор електролітичний К50-6-22,0х35В;

12, 16 – контакти замикальні реле (поз. 13);

13 – реле електричне (обмотка) РЕС-9;

15, 17 – лампа розжарювання освітлювальна 48 В;

18 – вимикач кнопковий КМ1-1;

19 – дзвінок електричний ЗП-24В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Комутатор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №20.

1 – вимикач кнопковий КМ1-1;

2 – однофазний мостовий випрямляч КД202Ж;

3, 5 – лампа розжарювання освітлювальна 220 Вх100 Вт;

4 – тиристор тріодний КУ202К;

6 – резистор постійний МЛТ-0,125-1,5кОм±10 %;

7, 8  – транзистор (типу npn) КТ316Б;

9, 10  – резистор постійний МЛТ-0,25-5,1кОм±10%;

11, 13  – резистор постійний МЛТ-2-24кОм±10%;

12, 14  – стабілітрон Д814А;

15 – конденсатор електролітичний К50-6-150,0х16 В;

16 – діод КД103Б.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Автостоп. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №21.

1 – резистор постійний МЛТ-0,125-100кОм±10%;

2 – резистор постійний МЛТ-0,125-210кОм±10%;

3, 8, 10 –  транзистор (типу pnp) ГТ109А;

4 – конденсатор електролітичний К50-6-5,0х10В;

5, 6 – діод Д220;

7 – конденсатор електролітичний К50-6-30,0х15В;

9 – реле (обмотка) РЕС-15;

11 – резистор постійний МЛТ-0,125-620±10%;

12 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

13 – замикальний контакт реле 9;

14 – вимикач кнопковий 2П1Н.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Підсилювач. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №22.

1 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

2 – конденсатор металопаперовий МБМ-0,05-160х15В;

3 – конденсатор електролітичний К50-6-5,0х15В;

4 – резистор постійний МЛТ-0,25-100кОм±10%;

5, 10, 13 – транзистор (типу npn) КТ316Е;

6 – резистор постійний МЛТ-0,25-300±10%;

7 – резистор постійний МЛТ-0,25-560кОм±10%;

8 – резистор постійний МЛТ-0,25-4,3кОм±10%;

9 – конденсатор слюдяний КСО-2-2200х250В;

11 – резистор постійний МЛТ-0,25-3,6кОм±10%;

12 – резистор постійний МЛТ-0,25-4,3кОм±10%;

14 – резистор постійний МЛТ-0,25-910±10%;

16 – конденсатор електролітичний К50-6-1,0х15В;

14 – резистор постійний МЛТ-0,25-7,5кОм±10%.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Маніпулятор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №23.

1, 14 – конденсатор електролітичний К50-6-1,0х12В;

2, 3 – резистор постійний МЛТ-0,25-100кОм±10%;

4 – резистор постійний МЛТ-0,25-150кОм±10%;

5 – резистор постійний МЛТ-0,25-270кОм±10%;

6 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

7, 10 – конденсатор електролітичний К50-6-5,0х12В;

8, 12, 18 – транзистор (типу pnp) МП40Б;

9 – резистор постійний МЛТ-0,25-27кОм±10%;

11 – резистор постійний МЛТ-0,25-300кОм±10%;

13 – резистор постійний МЛТ-0,25-5,1кОм±10%;

15 – резистор постійний МЛТ-0,25-75±10%;

16, 17 – діод Д9Б;

19 – конденсатор електролітичний К50-6-10,0х12В.

и 
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Генератор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №24.

1 – конденсатор слюдяний КСО-1-1000±2%;

2 – резистор змінний СП4-1-3,3МОм±20%;

3 – резистор постійний МЛТ-0,25-2,7кОм±10%;

4 – резистор змінний СП-0,4-100кОм±20%;

5 – трансформатор напруги однофазний двоомотковий з феромагнітним 

сердечником;

6, 8 – транзистор (типу pnp) МП42А;

7 – діод Д9Б;

9 – резистор постійний МЛТ-0,25-1кОм±10%;

10 – резистор змінний СП-0,4-680±20%;

11 – транзистор (типу npn) МП37Б;

12 – вимикач МПН-1;

13 – елемент гальванічний РЦ-53-1,5х0,34 А∙год;

14 – вимикач кнопковий КН-1.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Регулятор потужності. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №25.

1 – котушка індуктивності з феромагнітним сердечником;

2, 3 – вимикач суміщений 2П2Н (220Вх6А);

4 – корпус пристрою за ГОСТ 2.751-73;

5 – конденсатор КБГ-0,5х400В;

6 – однофазний мостовий випрямляч КД105Б;

7 – тиристор діодний з керуванням по катоду КУ202Б;

8 – резистор постійний МЛТ-2-20кОм±10%;

9 – діод Д814Д;

10 – резистор постійний МЛТ-0,5-10кОм±10%;

11 – резистор постійний МЛТ-0,5-2кОм±10%;

12 – транзистор (типу npn) КТ315Б;

13 – резистор постійний МЛТ-0,5-6,8кОм±10%;

14 – транзистор (типу npn) КТ361В;

15 – резистор змінний ПББЕ-3-100кОм±20%;

16 – резистор змінний СП5-2-47кОм±5%;

17 – резистор постійний МЛТ-1-1кОм±10%;

18 – конденсатор КБГ-0,1х400В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Вимірювач. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №26.

1 – резистор постійний МЛТ-0,125-680±10%;

2 – вимикач кнопковий 2П1Н;

3 – джерело живлення (батарея гальванічна 3336Л);

4, 11 – корпус пристрою за ГОСТ 2.751-73;

5 – конденсатор КД-6800х100В;

6, 7 – резистор постійний МЛТ-0,125-300кОм±10%;

8, 15 – резистор постійний МЛТ-0,125-68кОм±10%;

9 – резистор постійний МЛТ-0,125-30кОм±10%;

13 – конденсатор КД-6х100В;

19 – резистор постійний МЛТ-0,125-2кОм±10%;

20, 23 – діод Д18;

22 – прилад вимірювальний (мікроамперметр М4207);

21, 24 – конденсатор КМ-6-0,033х50В.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Генератор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №27.

1, 15 – резистор постійний МЛТ-0,25-1кОм±10%;

2 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73;

3 – резистор постійний МЛТ-0,25-18кОм±10%;

4, 9, 16 – конденсатор електролітичний К50-6-100,0х6В;

5 – транзистор (типу pnp) МП42Б;

6 – резистор постійний МЛТ-0,25-150кОм±10%;

7 – резистор постійний МЛТ-0,25-4,3кОм±10%;

8 – резистор змінний СП5-5-2-10кОм±5%;

10, 11 – діод ГД507А;

12 – резистор постійний МЛТ-0,25-2кОм±10%;

13 – конденсатор електролітичний К50-6-50,0х6В;

14, 17 – резистор постійний МЛТ-0,25-1,8кОм±10%;

18 – резистор змінний СП-0,4-2,2кОм±20%.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Генератор. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №28.

1 – конденсатор електролітичний К50-6-10,0х12В;

2 – резистор постійний МЛТ-0,125-150±10%;

3 – конденсатор електролітичний КТ-1Е-10,0%;

4, 8, 9 – діод КД103А;

5 – резистор змінний СП-04-510кОм±5%;

6, 10 – транзистор (типу npn) КТ315Г;

7 – резистор постійний МЛТ-0,125-10кОм±10%;

11 – прилад вимірювальний (мікроамперметр М41);

12 – конденсатор  БМ-2-0,1±10%;

13 – вимикач кнопковий 2П1Н;

14 – конденсатор електролітичний К50-6-15,0х12В;

15 – корпус приладу за ГОСТ 2.751-73.
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Пристрій зарядний. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №29.

1 – запобіжник плавкий 5А;

2 – трансформатор однофазний однообмотковий з феромагнітним сердечником;

3 – випрямляч однофазний мостовий Д242Д;

4 – стабілітрон Д814А;

5 – резистор змінний СПО-2-470±20%;

6, 7 – резистор постійний МЛТ-0,5-200±10%;

8 – резистор постійний МЛТ-0,5-1±10%;

9 – транзистор (типу pnp) МП41А;

10 – транзистор (типу pnp) МП25А;

11 – прилад вимірювальний (мікроамперметр М5-2).
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Затв.

Змін. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб.

Перев.

Т.контр.

Літ Маса Масштаб

Аркуш Аркушів

ОКДЕ.123456.001Э1

КрНУ 

ім. М.Остроградського

кафедра СЕЕМ

Н.контр.

Пристрій зарядний. 

Схема електрична структурна.
Іваненко О.С.

Якимець С.М.

Якимець С.М.

Бялобржеський О.В.

Н

Варіант №30.

1 – розмикальний контакт реле 8 за ГОСТ 2.755-74;

2 – замикальний контакт реле 8 за ГОСТ 2.755-74;

3 – резистор постійний МЛТ-1-1кОм±10%;

4 – конденсатор електролітичний ЕГЦ-500,0х25В;

5 – лампа розжарювальна освітлювальна 12Вх0,25Вт;

6 – резистор змінний ППЗ-4,7кОм±20%;

7 – тиристор тріодний з управлінням по катоду КУ201А;

8 – обмотка реле РЕС10;

9 – діод Д7А;

10 – резистор постійний МЛТ-2-1кОм±10%;

11 – резистор постійний ПКВ-5-75±10%;

12 – трансформатор однофазний двообмотковий з феромагнітним сердечником.
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 – Умовні графічні позначення в електричних схемах 

Компонент Символ Пояснення 

1 2 3 

ГОСТ 2.721–74. Загальні позначення 

Зв’язок 

 Електричний 

 Електричний груповий 

 Механічний 

 Електричний екранований 

6

 

Електричний з шести 

скручених проводів 

 Гнучким проводом 

Заземлення 

 

Загальне позначення 

 

Захисне заземлення 

 
Безшумове заземлення 

З’єднання 
 

Електричне з’єднання з 

корпусом (масою) 

Можливе ураження ізоляції 
 

Загальне позначення 

Лінія постійного струму  Загальне позначення 

Лінія змінного струму  Загальне позначення 

ГОСТ 2.722–68. Електричні машини 

Обмотка 

 Допоміжна 

 
Компенсаційна 

 Послідовного збудження 

 Паралельного збудження 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

Статор 

 

Загальне позначення 

Ротор 

 
Загальне позначення 

 

Без обмотки пустотілий 

 

Однофазний 

 

Трифазний 

 

З обмоткою, колектором і 

щітками 

Електричний двигун 

асинхронний 

 

Загальне позначення 

Генератор G G
 

Постійного та змінного 

струму, загальне позначення 

Машина М М
 

Постійного та змінного 

струму, загальне позначення 

Перетворювач синхронний G
 

Загальне позначення 

Сельсин ZZ

 

Загальне позначення 

ГОСТ 2.723–68. Катушки індуктивності, дроселі, трансформатори 

Катушка індуктивності, 

дросель 

 
Загальне позначення 

 
З відведеннями 

 



 88 

Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 
 

З ковзними контактами 

 

 

З магнітодіелектричним, 

магнітопроводом 

 

Підстроювальна 

 

Дросель коаксіальний з 

феромагнітним 

магнітопроводом  

Реактор 
 

Загальне позначення 

Трансформатор 

 

Без магнітопроводу з 

постійним зв’язком 

 

Без магнітопроводу із 

змінним зв’язком 

 

З магнітодіелектричним 

магнітопроводом 

 

Підстроювальний 

 

Автотрансформатор 

однофазний 

 

Трифазний, загальне 

позначення 

ГОСТ 2.755– 87. Пристрої комутаційні та контактні з’єднання 

Контакт 
 

Контакт нерозбірний 

 
Контакт розбірний 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 

 

Перетинання ліній 

безконтактне 

 Замикальний 

 
Роз’єднувач 

 

З автоматичним 

поверненням у разі 

перевантаження 

 
Вимикач-роз’єднувач 

 

Вимикач багатополюсний 

шляховий 

 
 

Штирь 

 
 

Гніздо 

 
 

З’єднання контактне роз’єм-

не 

ГОСТ 2.727– 68. Розрядники і запобіжники 

Розрядники 

 
Загальне позначення 

 
 Трубчастий 

 

Вентильний та магнітовен-

тильний 

 Кульовий 

 Роговий 

 

Вугільний 

 

Електромеханічний 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 

 

Вакуумний 

 

Двохелектродний іонний 

 

Іонний керований 

 

Вузькосмуговий із 

зовнішнім резонатором 

 

Із внутрішнім резонатором 

 

Широкосмуговий 

 

 

Проміжок іскровий двох- та 

трьохелектродний 

Запобіжники 

 
Пробивний 

 
Плавкий 

 
Плавкий інерційний 

 
Тугоплавкий 

 
Плавкий швидкої дії 

 
Катушка запобіжна 

 
Із пристроєм сигналізації 

 

Запобіжник-вимикач 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

ГОСТ 2.727– 68. Резистори і конденсатори 

Резистори постійні 

 
Загальне позначення 

 

З потужностями розсіяння 

0,5; 0, 125; 0,25 Вт 

відповідно 

 
Потужністю 0,5 Вт 

 

Потужностями 1; 2; 5 Вт 

 

Із семетричним, 

несиметричним і двома 

відведеннями 

Р

P
 

Тензоризистор лінійний та 

нелінійний 

t
 

Терморезистор 

Резистори змінні 

 

Загальне позначення 

 

З двома відведеннями 

 

З двома контактами 

 

Із ступінчастим 

регулюванням 

 

З лінійним і нелінійним 

регулюванням 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 

 
Підстроювальний 

U  

Варистор 

 Нагрівач 

Конденсатори постійної 

ємності 

 
Загальне позначення 

 

Електролітичний 

неполяризований 

 

Електролітичний 

поляризований 

 
Електролітичний полярний 

 Прохідний 

Конденсатори змінної 

ємності 

 
Загальне позначення 

 
Двостаторний 

 

Двостаторний з рухомою 

обкладкою 

 
Підстроювальний 

 
Вариконд 

ГОСТ 2.729– 68. Прилади електровимірювальні 

Прилади вимірювальні 

А
 

Амперметр 

V
 

Вольтметр 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 

v
V

 
Вольтметр подвійний 

V
 

Вольтметр диференційний 

VА
 

Вольтамперметр 

W
 

Ватметр 

W
 

Ватметр підсумовувальний 

arv
 

Варметр 

mА
 

Мікроамперметр 

m А
 

Міліамперметр 

mV
 

Мілівольтметр 


 

Омметр 

M
 

Мегаомметр 

H z
 

Частотомір 


 

Хвильомір 


 

Фазометр 

cos

 

Фазометр-вимірювач 

коефіцієнта потужності 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 

hА
 

Лічильник ампер-годин 

hW
 

Лічильник ват-годин 

AV h

 

Лічильник вольт-ампер-

годин 

t
 

Термометр 


 

Пірометр 

n
 

Тахометр 

Б
 

Вимірювач рівня сигналу 

aР
 

 

Вимірювач тиску 

 

Гальванометр 

 
Синхроноскоп 

 
Осцилоскоп 

Датчики вимірювальні 

неелектричних величин 

 
Загальне позначення 

t

 
Датчик температури 

aР
 

Датчик тиску 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

Прилади реєстрації 

 
Загальне позначення 

 
Осцилограф 

 

Гальванометр 

осцилографічний 

Прилад інтегрувальний 

 

Загальне позначення 

Лічильник імпульсів 

 

Загальне позначення 

Годинник 
 

Загальне позначення 

ГОСТ 2.730– 73. Прилади напівпровідникові 

Діоди 

 
Загальне позначення 

 
Тунельний 

 
Обернений 

 
Обмежувальний 

 
Шотткі 

 
Двоспрямований 

 

Світловипромінювальний 

 

Світлодіод 

t
 

Теплоелектричний 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

Стабілітрони 
 

Односторонній 

 
Двосторонній 

Тиристори діодні 

 
Запірний 

 

Провідний у зворотньому 

напрямку 

 
Симетричний 

Тиристори тріодні 

 
Загальне позначення 

 

Запірний з управлінням по 

катоду 

 

Запірний з управлінням по 

аноду 

 

Провідний у зворотньому 

напрямку 

Транзистори біполярні 

 

Типу рnр 

 

Типу nрn 

 

Одноперехідний з n-базою  

 

Одноперехідний з р-базою  

 

 

Лавинний  
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

 
 

Двобазовий типу nрn 

 

Фототранзистор  

Транзистори польові 

 

З каналом n-типу 

 

З каналом р-типу 

 

З р-каналом й  ізольованим 

збагаченим затвором 

 

З р-каналом й  ізольованим 

збідненим затвором 

 

З n-каналом й  ізольованим 

збагаченим затвором 

 

З n-каналом й  ізольованим 

збідненим затвором 

Оптопари 

 

Оптрон резисторний 

 

Оптрон діодний 

 

Оптрон тиристорний 
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Таблиця Б.2 – Стандарти ЄСКД щодо позначень у схемах електричних 

Стандарт Назва 

ГОСТ 2.726-68 Струмознімальні пристрої 

ГОСТ 2.731-81 Прилади електровакуумні 

ГОСТ 2.732-68 Джерела світла 

ГОСТ 2.735-68 Антени 

ГОСТ 2.741-68 Прилади акустичні 

ГОСТ 2.742-68 Джерела струму електрохімічні 

ГОСТ 2.751-73 Електричні зв’язки, дроти, кабелі і шини 

ГОСТ 2.414-75 Правила виконання креслень джгутів, кабелів і дротів 

ГОСТ 2.755-74 Пристрої комутаційні і контактні з’єднання 

ГОСТ 2.758-81 Сигнальна техніка 

ГОСТ 2.415-68 
Правила виконання креслень виробів з електричними 

обмотками 

ГОСТ 2.417-78 Правила виконання креслень друкованих плат 

ГОСТ 2.413-81 
Правила виконання конструкторської документації виробів, 

які виготовляються із застосуванням електричного монтажу 

ГОСТ 2.743.82 Елементи цифрової техніки 

ГОСТ 2.752.71 Пристрої телемеханіки 

ГОСТ 2.701-84 ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання 

ГОСТ 2.702-75 ЄСКД. Правила виконання електричних схем 

ГОСТ 2.709-81 
ЄСКД. Правила виконання електричних схем цифрової 

обчислювальної техніки 
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Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи і 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи конструкторсько 

документації в енергетиці» для студентів денної та заочної форм навчання 

першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 141 –  «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 
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