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 Вступ. Підйомні установки шахт - найбільш складні і відповідальні 

об'єкти в загальному технологічному ланцюзі транспортування корисних 

копалин із забою на поверхню. Складність їх обумовлена тим, що електрична 

схема підйомної машини повинна виконувати безліч контрольних і захисних 

функцій і забезпечувати автоматичне управління могутнім приводом 

постійного або змінного струму, змінною по рівню навантаженню для 

підтримки з великою точністю заданої швидкості підйомної посудини або 

кабіни на всіх ділянках руху. Крім того, складність структури систем 

автоматичного управління підйомними установками залежить від 

технологічних схем підйому. Найбільше число автоматизованих підйомних 

установок має як підйомної посудини скіпи так і кліті[1]. 

 Мета досліджень. Виконати автоматичне управління підйомною 

машиною – виконання заданої тахограми. 

 Матеріали досліджень. Система автоматизації повинна забезпечувати 

безперебійну роботу всього комплексу клітьового підйому, а автоматичне 

управління підйомною машиною - виконання заданої тахограми [1] і точну 

зупинку підйомної судини із заданою точністю, що можливо при 

автоматичному визначенні режиму роботи електроприводу для даного вигляду, 

регулюванні за заданою програмою частоти обертання підйомної машини під 

час виконання кожного циклу, безпеки роботи підйомної установки і 

сигналізації про режим роботи підйомної установки і причини відхилень від 

заданого режиму. На мал. 2 представлена робоча діаграма переміщення кліті [2] 

з нижнього до верхнього рівня. Для забезпечення високої продуктивності ШПМ 

переміщення кліті з первинного в кінцеве положенні повинно проводитися за 

мінімальний час, з урахуванням накладених обмежень. (Рис 1). 

 
Рис. 1.  Діаграма швидкості кліті 

 

Саме тому, що забезпечити високу продуктивність, то в  нашому випадку 

використовується асинхронний двигун з короткозамкненим ротором, частотний 

перетворювач напруги для живлення цього двигуна з заданою напругою та 



частотою та запрограмований вручну мікропроцесорний елемент, написаною 

заздалегідь програмою, для автоматичного  відпрацювання тахограми 

швидкості. 

Сигнал отриманий з ПК передається на запрограмований 

мікропроцесорний елемент, що працює для видачі завдання на частотний 

перетворювач. Опрацьований сигнал з мікроконтролера подається на вхід ЦАП, 

звідки передається у аналоговій формі на ПЧ, де і безпосередньо відбувається 

процес автоматизації. Далі наведено програму завдяки якій відбуваєть даний 

процес відпрацювання швидкості:  
#include <stdio.h> 

main () 

{  

int a=2;  

float Ts =0.01;  

float V;  

int t1 =7,t2=11, t3 =79,t4 =83,t5 =85,t6 =86; 

t=0; 

If ( t > t1 ) 

V=a1 *t1; 

If ( t >= t1      &&        t =< t2    )  

V=a1* t1+a2 *(t - t1); 

If (t >= t2     &&         t =<  t3 ) 

V=a1 *t1+a2* ( t - t2 ); 

If ( t  >=  t3     &&        t =< t4) 

V=a1* t1+a2* ( t - t2 ) – a3* ( t - t3 ); 

If (t  >=  t4     &&        t=<  t5) 

V=a1* t1+a2 *(t - t2) – a3* ( t - t3 ) – a4 *( t - t4 ); 

If (t  >=  t5     &&        t  =<  t6) 

V=a1* t1+a2 *(t - t2) – a3* ( t - t3 ) – a4* ( t - t4 ) – a5 *( t – t5 ); 

t= ti + Ts; 

} 

Висновок. В даній статті було запрограмовано МК на мові 

програмування «С++» для відпрацювання заданої діаграми швидкості, що є 

невід’ємною частиною для збільшення продуктивності ШПУ та системи 

надійності і безперебійної роботи системи Сама система планується бути 

гнучкою, завдяки можливості коректування програми після кожного циклу 

підйому (спуску), внаслідок чого повністю виключиться можливість 

переподйома, перевантажень і т.д., тобто всього того, що негативно впливає на 

безперебійну і безвідмовну роботу шахтного підйому, який є "серцем шахти". 
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