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РЕФЕРАТ

    Мета розробки – Автоматизація процесу підйому та 
перенесення
вантажу за допомогою підйомної установки.
    Задачею роботи є розробка комп’ютеризованої системи 
керування
підйомною установкою на базі промислового контроллеру 
Mitsubishi FX-1N .
   У дипломній роботі отримано наступні результати:
виконано аналіз існуючих методів керування підйомною 
установкою,систем управління; розроблено алгоритм та 
програмне забезпечення системи керування підйомною 
установкою.
   Отримані результати роботи відповідають вимогам 
технічного завдання.
   ПІДЙОМНА УСТАНОВКА, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, 
МІКРОКОНТРОЛЕР.



ABSTRACT

   The purpose of the development - Automation of the process of 
lifting and carrying the cargo with the lifting device.
   The task of the work is to develop a computerized control 
system for a lifting device based on the industrial controller 
Mitsubishi FX-1N.
   The thesis received the following results:the analysis of existing 
methods of control of the lifting device, control systems;              
The algorithm and software of the control system of the lifting 
equipment are developed.
   The obtained results correspond to requirements of the technical 
task.
   HUMAN INSTALLATION, MANAGEMENT SYSTEMS, 
MICROCONTROLLER


