Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego
Schematem elektrycznym nazywamy rysunek techniczny przedstawiający, w jaki sposób
obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współzaleŜne i/lub połączone.

1. Schematy podstawowe
Ich zadaniem jest pokazanie obiektów lub ich najwaŜniejszych elementów, ich zadań i
wzajemnych powiązań.
Schematy strukturalne (101) powinny zawierać symbole elementów funkcjonalnych
niezbędne do zrozumienia działania obiektu elektrycznego i połączeń między nimi, przy czym
nie jest konieczne pokazanie wszystkich elementów i połączeń istniejących w rzeczywistości.

Schematy funkcjonalne (102) powinny zawierać symbole elementów funkcjonalnych
niezbędne do zrozumienia obiektu elektrycznego i połączeń między nimi, przy czym nie jest
konieczne pokazanie ich rozmieszczenia rzeczywistego, natomiast muszą pokazać przebieg
procesów zachodzących w poszczególnych elementach funkcjonalnych.

2. Schematy wyjaśniające
Ich zadaniem jest pokazanie wszystkich elementów funkcjonalnych obiektu elektrycznego,
bez uwzględnienia ich rzeczywistego rozmieszczenia, lecz ze wszystkimi połączeniami
między nimi oraz z podaniem punktów przyłączeń, w celu dokładnego wyjaśnienia działania i
przebiegów procesów elektrycznych, z lewa na prawo i/lub z góry na dół.
Schematy zasadnicze (201) (ideowe) przedstawiają wszystkie obiekty, elementy
funkcjonalne, połączenia między nimi i miejsca przyłączeń za pomocą symboli.
Symbole elementów funkcjonalnych moŜna rysować w postaci:
- rozwiniętej (elementy rozmieszczone tak, aby przebieg obwodów był moŜliwie najprostszy i
najkorzystniejszy dla ich zrozumienia)
- skupionej (części składowe urządzenia są skupione w jednym miejscu)
- półskupionej

Schematy zastępcze (202) słuŜą do przedstawiania skomplikowanych układów za pomocą
równowaŜnych im układów prostszych, co bywa konieczne ze względu na umoŜliwienie
obliczenia wielkości charakterystycznych układu.

3. Schematy wykonawcze
Ich zadaniem jest pokazanie połączeń elektrycznych wszystkich elementów obiektów przez
przedstawienie i opisanie przewodów, wiązek, kabli, wyprowadzeń, doprowadzeń, końcówek
(zacisków) złącz, przepustów itp.

Schematy połączeń wewnętrznych (301) przedstawiają wzajemne połoŜenie wszystkich
elementów funkcjonalnych oraz połączenia między nimi, przy czym zawierają one informacje
dotyczące szczegółów konstrukcyjno-wykonawczych, rodzaju przewodów, ich przebiegu,
miejsca ich wyprowadzeń itp.

Schematy połączeń zewnętrznych (302) muszą zawierać symbole elementów
funkcjonalnych oraz ich połączeń elektrycznych w miejscu zainstalowania. Ich elementy
funkcjonalne są przedstawione za pomocą prostokątów, obrysów (konturów) lub symboli
ogólnych.
Schematy przyłączeń (303) pokazują w jaki sposób są połączone poszczególne moduły
urządzenia.

4. Plany
Określają połoŜenie obiektów lub ich części składowych lub przedstawiają usytuowanie i
trasy połączeń sieci instalacji elektrycznych.
Plany rozmieszczenia (401) pokazują usytuowanie obiektów elektrycznych na planie
architektonicznym, geodezyjnym lub obrysie urządzenia mechanicznego.

Plany instalacji (402) przedstawiają obiekty elektryczne lub ich części na tle obiektów
budowlanych w postaci symboli ogólnych.

Plany sieci i linii (403) pokazują obiekty i ich elementy oraz połączenia między nimi w
postaci symboli ogólnych. W planach uproszczonych nie jest koniczne uwzględnianie
rzeczywistego rozmieszczenia obiektów.

5. Diagramy
Są to rysunki wyjaśniające współzaleŜność między:
- czynnościami (przyczynowy) – obrazuje graficznie czynności uporządkowane według
przyjętej zasady, np. kolejności występowania.
- czynnościami i czasem (przyczynowo-czasowy) – diagram przyczynowy z zaznaczonym
czasem pracy elementów wykonujących czynności.
- czynnościami i wielkościami fizycznymi
- stanem róŜnych elementów
- elementami klasyfikacyjnymi (podział, „drzewo genealogiczne”)
- wykresy

6. Rysunki specjalne
Stanowią połączenie rysunków maszynowych
wykorzystywane do celów dydaktycznych.
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