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Точність позиціювання підйомних установок є одним із визначальних 

показників, який впливає на безпечність, комфортність руху, продуктивність 

установки, а також на вибір типу електроприводу, ефективність роботи всієї 

системи автоматичного керування підйомною установкою і потребує в 

кожному конкретному випадку відповідного обґрунтування. 

Точність позиціювання визначається існуючими правилами безпеки і 

показує максимальне допустиме відхилення підйомної посудини від заданого 

технологічними умовами рівня зупинки. 

В загальному випадку шлях гальмування підйомної установки 

( , , , )äS f V t m F  є функцією чотирьох величин: 

V  – швидкості кабіни на початку гальмування, яка залежить від 

завантаження кабіни, жорсткості механічних характеристик електродвигуна та 

деяких інших факторів; 

t  – тривалості переключень в схемі, що залежить від випадкових 

факторів – зміни напруги в електричній мережі, температури середовища; 

m  – приведеної маси підйомної установки зміна якої в основному 

визначається завантаженням кабіни; 

äF  – зусилля, яке залежить від статичного і гальмівного зусиль і може 

змінюватись в значних межах із зміною навантаження та деяких випадкових 

факторів. 

Аналіз цієї функції згідно теорії помилок дозволяє отримати вираз 

максимального значення похибки позиціювання: 

 

 

  
 
 

яка визначається відносним відхиленням кожної змінної, але найбільше 
впливає на неї величина швидкості підходу кабіни до точки початку. [1] 

Виходячи з цього підвищувати точність позиціювання можна різними 
шляхами. 

Одним з шляхів є введення періоду дотягування. В цьому випадку 
підйомна посудина підходить зі зменшеною сталою швидкістю до кінцевої 
точки шляху гальмування. Однак, це значно ускладнює систему керування, 
зменшує продуктивність установки та її техніко-економічні показники. 

Іншим шляхом є дозування величини завантаження на вантажних 
підйомних установках. Це дозволяє зменшити відхилення завантаженості 
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підйомної посудини від розрахункового значення, тим самим зменшуючи 

відхилення швидкості підходу до точки початку гальмування. [2] 
Використавши сучасну техніку можна запропонувати і інші варіанти. Так 

на базі мікроконтролера або мікропроцесора можна побудувати систему 

керування, яка враховує відхилення технологічних параметрів від їх 

розрахункового значення і вносить відповідні корективи в закон керування. 

Варіант системи керування, яка на базі отриманих даних про 

завантаженість підйомної посудини розраховує величину гальмівного шляху і 

на основі даних про пройдений шлях і висоту підйому подає команду на 

початок гальмування так, щоб гальмівний шлях співпадав з розрахованим з 

урахуванням технологічних параметрів конкретної підйомної установки. 

Функціональна схема системи представлена на рис.1. 

Також можливе застосування системи керування, яка при незмінному 

шляху гальмування може забезпечити необхідну точність позиціювання 

шляхом зміни величини гальмівного зусилля, що розраховується на основі 

даних про завантаження та швидкість руху підйомної посудини. 

Функціональна схема системи зображена на рис.2. 

 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема системи керування на базі мікропроцесора. 

 

Ефективним шляхом підвищення точності позиціювання є використання 

програмного формувача завдання на основі попередньо розрахованої 

тахограми руху, а також замикання системи зворотним зв’язком за швидкістю. 

Застосування такої системи дозволяє зменшити похибку позиціювання в кілька 

разів порівняно із розімкненою системою.[3] 

Застосувавши векторне керування двигуном підйомної установки 

можливо отримати систему практично нечутливу до зміни величини 



завантаженості підйомної посудини, оскільки векторне керування забезпечує 

абсолютну жорсткість механічних характеристик двигуна, що виключає будь-

який її вплив на швидкість руху підйомної посудини. 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема системи керування на базі мікропроцесора. 

 

Підбиваючи підсумки можна відмітити, що точність позиціювання 

підйомних установок є одним із найважливіших показників, оскільки вона 

впливає не лише на комфортність, продуктивність установки, на тип 

електроприводу, на загальні техніко-економічні показники , на ефективність 

даною установки. Саме тому в цій статті були розглянуті різноманітні шляхи 

підвищення точності позиціювання від добре відомих до нових і 

перспективних, побудованих на основі сучасного обладнання, що відкриває 

нові можливості в побудові систем точного позиціювання, підвищення якісних 

показників та ефективності електромеханічних систем автоматичного 

керування підйомних установок. 
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