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Вступ. Продуктивність та безпека ШПУ залежить від точності 

позиціювання тобто від точної зупинки на рівні горизонту, яка залежить від 

рівня навантаженості та від введення в систему програмної САР за швидкістю, 

за якої оптимально точно можна зупинити ШПУ на заданому нам рівні 

горизонту. Даний метод легко реалізувати у пакеті прикладних програм MatLab 

у середовищі Simulink. 

Мета дослідження. Визначення кількісних показників якості керування 

при застосуванні різних способів підвищення точності позиціювання.  

Матеріали дослідження. Розгін та рух з постійною швидкістю 

здійснюється за допомогою тримасової моделі механічної частини [1] та моделі 

частотного перетворювача. Дослідження точності позиціювання та перехідних  

процесів при сповільненні ШПУ здійснюється шляхом моделювання системи за 

допомогою програмного пакету MATLAB.  
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Рисунок 1 – Структурна схема ШПУ в середовищі Simulink. 

 

Braketime – час в який спрацьовує команда на зменшення швидкості. 

Tahogram – блок завдання трьохперіодної тахограми руху ПУ. (за допомогою 

блок візуалізації Scope5 є можливість контролювати завдання по швидкості). 

AD_f  представляє собою асинхронний двигун при частотному керуванні. 

AD_dynbrake - асинхронний двигун при динамічному гальмуванні. 

AD_mechanism – структурна схема механічної частини ПУ. 

Розглянемо підйом вантажу при різних навантаженнях Gн. При підйомі 

навантаження рівного 0,7Gн та 0,3 Gн маємо похибки, представлені на рисунку 

2, а. При 0,7Gн   до точки початку гальмування кліть підходить з похибкою за 

швидкістю рівною 0,01 м/с. Проте, завдяки дії САР швидкістю ця похибка та 

похибка за шляхом зменшуються. В кінці шляху похибка позиціювання 

становить близько 0,14 м. 

При підйомі навантаження рівного 0,3Gн маємо похибки, представлені на 

рисунку 2, б, до точки початку гальмування кліть підходить з похибкою за 

швидкістю рівною 0,01 м/с. В кінці шляху похибка позиціювання становить 

близько –0,01 м. 



 
 а) б) 

Рисунок 2 – Графік похибок за шляхом при сповільненні при динамічному 

гальмуванні при навантаженні 0,7Gн та 0,3 Gн 

 

При підйомі без навантаження маємо похибки, представлені на рисунку 3. 

До точки початку гальмування кліть підходить з похибкою за швидкістю 

рівною нулю. В кінці шляху похибка позиціювання становить близько –0,1 м. 

Це означає, що відбувся перепідйом кліті і вона зупинилася вище горизонту. 

 
Рисунок 3 – Графік похибок за шляхом при сповільненні при динамічному 

гальмуванні без навантаження (0*Gн) 

 

 Висновки. Дослідження точності позиціювання та динамічних режимів 

ШПУ проводилося підйому різного вантажу з ряду 0, 0.3, 0.7 від Gн. При 

відсутності засобів керування рухом точність позиціювання кліті виходить за 

допустимі межі і становить мінус 1,39 м та плюс 1,23 м. Застосування 

програмної САР швидкістю на етапі основного сповільнення ШПУ дозволяє 

зменшити похибку за шляхом і отримати допустиму точність позиціювання 

мінус 0,14 м та плюс 0,14 м відповідно. 
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