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Газорозподільні пункти (ГРП) використовують постачанні газу від магістральних 
трубопроводів до “великих споживачів”, таких як житлові комплекси, окремі населені 
пункти, підприємства та інші [1]. Основна функція ГРП – це пониження тиску газу до 
рівня, необхідного за умовами його безпечного споживання. 

Моніторинг газорозподільного пункту є необхідною складовою системи 
управління. Стрімкій розвиток інформаційних технологій дозволив створювати 
автоматизовані системи управління з можливістю дистанційного спостереження за 
об’єктами, наприклад, ГРП, які працюють у автономному режимі. При цьому як правило 
використовують різні канали зв’язку для підвищення надійності системи та 
безперервності моніторингу. Тому розроблення систем дистанційного моніторингу 
віддалених об’єктів є актуальним завданням [2]. 

У доповіді розглянуті питання побудови автоматизованої системи дистанційного 
моніторингу ГРП, яка використовує провідний канал Ethernet та дублюючий 
безпровідний GSM-канал. Комунікаційна система доповнює вже існуючу систему 
автоматизації за рахунок використання додаткового обладнання. Це модуль збору 
даних (МСД) та GSM-модуль виробництва компанії ОВЕН (Україна). Вказані засоби дуже 
легко інтегруються у існуючу систему управління, яка побудована на програмованому 
логічному контролері ПЛК-100 теж виробництва компанії ОВЕН. Причому прикладне 
програмне забезпечення контролера потребує незначного доповнення, а саме 
додавання програмних компонентів, які проводять запис параметрів роботи ГРП та 
періодичне опитування МСД з наступним передаванням накопленої інформації до 
диспетчерського пункту керування. Додатково GSM-канал використовується для 
інформування чергового персоналу диспетчерського пункту керування о виниклих 
аварійних ситуаціях.  

В результаті запропонована структурна схема системи дистанційного 
моніторингу ГРП. Це дозволить забезпечити безперервний контроль за віддаленим 
об’єктом та безперервно вести базу даних на диспетчерського пункту керування.  
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