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Електромеханічні системи автоматичного керування промислових 

підйомних установок повинні забезпечувати надійність та безпеку роботи 

установки, розрахункову продуктивність, високі техніко-економічні показники, 

необхідну точність зупинки позиціювання, що має дуже важливе значення.  

В роботі було проаналізовано вплив факторів, що зумовлюють похибку 

позиціювання, а також шляхи її зменшення. 

При використанні статично неврівноважених систем, які використовуються 

при висоті підйому до 350 - 400 м, сила натягу канату, а відповідно і момент 

двигуна, змінюється в досить великому діапазоні, що негативно впливає на 

точність позиціювання, оскільки механічна характеристика двигуна не є 

абсолютно жорсткою.  

При збільшенні висоти підйому використовують хвостові канати для 

забезпечення статичної врівноваженості підйомної установки. 

На похибку позиціювання значний вплив має швидкість підйомної 

посудини, яка розраховується при побудові тахограми руху, включаючи періоди 

розгону та гальмування. При збільшенні швидкості руху збільшується також і 

шлях гальмування. Для визначення моменту початку гальмування 

використовуються спеціальні контактні та безконтактні пристрої, які при підході 

підйомної посудини діють на датчик зупинки, що викликає відповідні 

переключення в схемі керування. Тривалість переключення в схемі, під час яких 

підйомна установка продовжує рухатись з робочою швидкістю і проходить 

деякий шлях, може змінюватись залежно від випадкових факторів, що 

відповідним чином впливає на загальну похибку позиціювання.  



Для зменшення похибки позиціювання в тахограму руху іноді вводять 

додаткову ділянку на якій підйомна посудина рухається з малою швидкістю, що 

суттєво ускладнює схему і процес керування. 

На точність позиціювання має також суттєвий вплив завантаженість 

підйомної посудини, що веде до роботи двигуна в різних робочих точках 

механічної характеристики з різною швидкістю підйому і впливає на пройдений 

шлях і похибку позиціювання. 

Вплив деяких з розглянутих факторів на загальну похибку позиціювання  

в умовах конкретної підйомної установки визначений на основі моделювання 

системи за допомогою програмного пакету MATLAB. Моделювання проводилось 

при врахуванні наступних параметрів: висота підйому , годинна 

продуктивність підйомної установки  

; номінальна величина вантажу, що підіймається за один раз  

 Отримані результати представлені на рисунках. Рис. 1 представляє 

залежність загальної похибки позиціювання  від завантаженості підйомної 

установки . На рис.2 показано вплив швидкості підйомної посудини на точність 

позиціювання. 

  

Рис.1 



Загальний аналіз одержаних результатів в різних умовах показує, що для 

конкретної підйомної установки найбільший вплив на величну  має 

завантаженість підйомної посудини, що дозволяє зробити конкретні висновки 

відносно побудови схеми електромеханічної системи автоматичного керування 

підйомної установки в даних умовах. 

 

 

Рис.2 

Для забезпечення бажаної точності позиціювання в даній роботі було 

використано систему перетворювач частоти – асинхронний двигун із програмним 

формувачем завдання на основі попередньо розрахованої тахограми руху на базі 

мікроконтролера, а також реалізовано зворотній зв'язок за швидкістю. Це дало 

змогу зменшити похибку при позиціюванні в кілька раз. 
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