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STUDY OF MODES LIFT INSTALLATIONS WITH VARIABLE SPEED
DRIVE
В роботі розглянуті режими роботи ліфтової установки як єдиного технологічного
комплексу у складі асинхронного двигуна і перетворювача частоти. Для проведення
дослідження синтезована комп’ютерна модель, яка дозволяє оцінити характер протікання
динамічних і енергетичних процесів в електромеханічній системі.
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Ключові слова: асинхронний двигун; перетворювач частоти; електропривод;
швидкісна діаграма; діаграма навантаження.
В работе рассмотрены режимы работы лифтовой установки как единого
технологического комплекса в составе асинхронного двигателя и преобразователя
частоты. Для проведения исследования синтезирована компьютерная модель, которая
позволяет оценить характер протекания динамических и энергетических процессов в
электромеханическрой системе.
Ключовые
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асинхронный
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преобразователь
частоты;
электропривод; скоростная диаграмма; диаграмма нагрузки.
The operation modes of the elevator installation as a single technological complex in the
asynchronous motor and frequency converter are considered. To carry out the research, a
computer model has been synthesized that allows us to evaluate the nature of the course of dynamic
and energy processes in the electromechanical system.
Keywords: asynchronous motor; frequency converter; electric drive; speed chart; diagram
load.

Вступ. При проектуванні і експлуатації ліфтових установок необхідно
забезпечити правильний вибір системи електроприводу. Найбільш ефективною
на даний час є система електроприводу асинхронний двигун – перетворювач
частоти. Для отримання результату по вибору системи електроприводу була
розроблена комп’ютерна модель, за допомогою якої можна отримати
інформацію по швидкісних та навантажувальних характеристиках ліфтових
установок [1].
Мета роботи. Розробка імітаційної моделі ліфтової установки для
дослідження швидкісних та навантажувальних процесів.
Результати дослідження. В роботі ліфтова установка представлена у
вигляді єдиного технологічного комплекса, у склад якої входять: асинхронний
двигун та перетворювач частоти.
В якості об’єкта в роботі розглянутий асинхронний двигун марки
M2BA132SMB4 ( номінальна потужність 5500 Вт, номінальна напруга 380 В,
номінальна кількість обертів 1446 об/хв., коефіцієнт корисної дії 0.89,
максимальний момент навантаження 2.4 кН*м).
Для проведення дослідження, в середовищі MATLAB розроблена
спеціальна імітаційна модель (рис. 1).
Основні елементи моделі:
- пристрій завдання: блок завдання необхідної швидкості ER і задатчик
інтенсивності першого порядку, що містить нелінійний елемент DZ з зоною
нечутливості (для чіткого фіксування нульового сигналу на вході й виході),
нелінійний елемент релейного типу EH, інтегратор INT, а також одиничний
негативний зворотний зв'язок;
- блок завдання навантажувального моменту ліфтової установки EMc в
залежності від кількості пасажирів;
- ключі Sw1, Sw2, котрі імітують накладання гальм при зупинці ліфту;
- ПІД-регулятор швидкості AR;
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- датчик швидкості UR, формує негативний зворотний зв'язок за
швидкістю;
- перетворювач частоти UZ;
- двоканальний осцилограф Scope, контролюючий значення лінійних
швидкостей ліфту: заданої Vo и фактичної V, а також величини моментів –
двигуна M і статичного Mc [2].

Рис. 1. Структурна модель системи частотно-регульованого асинхронного
електроприводу ліфту
За допомогою m-файлу реалізовані потрібні розрахункові співвідношення
для визначення параметрів структурної моделі з урахуванням прив'язки
максимальних значень сигналів в каналі управління до 10-ти вольтової шкали
(рис. 2).

Рис. 2. Програма розрахунку параметрів структурної моделі
Випуск 33. – 2017 р.
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Отримані діаграми швидкості та навантаження (рис. 3) відповідають
наступному алгоритму роботи ліфту:
0 t < 2 c - номінальне завантаження за кількістю 4-х людей;
2 t < 4 c - підйом з першого на другий поверх;
4 t < 6 c - вихід першого пасажиру;
6 t < 8 c - підйом з другого на третій поверх;
8 t < 10 c - вихід другого пасажиру;
10 t < 12 c - підйом з третього на четвертий поверх;
12 t < 14 c - вихід третього пасажиру;
14 t < 16 c - підйом з четвертого на п’ятий поверх;
16 t < 18 c - вихід останнього пасажиру;
18 t < 26 c - спуск з п’ятого на перший поверх порожньої кабіни;
26 t < 30 c - стоянка ліфту [3].

Рис. 3. Діаграми роботи ліфтової установки (верхня – діаграма швидкості,
нижня – діаграма навантаження)
Висновки
Отримані результати наочно ілюструють доцільність застосування системи
ПЧ-АД для ліфту з точки зору точного відпрацювання потрібної швидкісної
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діаграми та досить високу швидкодію з утриманням моменту двигуна в
припустимих межах. Частотний спосіб регулювання являється найбільш
перспективним и широко використовуваним наразі способом регулювання
швидкості АД. Змінюючи частоту f1 споживаючої напруги, можна, у
відповідностіз рівнянням w0=2p*f1/p, змінювати кутову швидкість обертання
магнітного поля, отримуючи тим самим різні штучні характеристики
асинхронного двигуна.
Цей спосіб забезпечує плавне регулювання в широкому діапазоні,
характеристики, які ми отримуємо мають високу жорсткість. Електричні втрати
в роторі, зв’язані з ковзанням, в цьому випадку невеликі, тому частотний спосіб
є найбільш економічним.
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