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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Підготовка природного газу (ППГ) до 

транспортування є дуже важливою ланкою в газовій промисловості України. 

Завдання процесу переробки газу в цілому полягає у відборі з природного газу 

важких вуглеводнів і води. Процес переробки проходить на установці 

комплексної переробки газу (УКПГ), особливістю якої є робота в умовах 

нестабільних параметрів природного газу, що надходить на переробку. 

Додатковим дестабілізуючим фактором процесу переробки є те, що свердловини, 

на яких здійснюється добуток, виснажуються, що також приводить до 

необхідності корегування раніше встановлених параметрів режиму переробки. 

Завдання стійкого керування параметрами потоку газу, відповідно 

структурно-параметричного синтезу регулятора, ускладнюється наявністю 

часових затримок між керуючими впливами та реакцією об’єкту. Ці затримки 

залежать як від швидкості процесу конденсації, так і від сталої часу виконавчого 

механізму запірної арматури. 

Дослідження, що присвячені автоматичному керуванню газопромисловими 

об’єктами, висвітлювалися в роботах Тараненка Б.Ф., Германа В.Т., а в роботах 

Горбійчука М.І., Когутяка М.І., Кравцова А.В., Ушевої Н.В., Мойзес O.E., 

Писарева М.О. розглядається моделювання процесів обробки газу. Завдання 

керування нелінійними об’єктами з часовими затримками вирішується в 

дослідженнях Фрадкова А.Л., Цикунова А.М. Клюєва А.С., Карпова B.C. Стан 

розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації керування дозволяє розвинути 

результати згаданих досліджень до сучасного рівня, маючи на меті підвищення 

ефективності функціонування УКПГ. Тому впровадження методів оптимального 

керування процесом підготовки газу до транспортування є актуальним 

завданням. 

Недостатньо формалізовані процедури побудови пристроїв 

підпорядкованого керування параметрами зазначеного класу об’єктів 

обумовлюють заходи по розробці та дослідженню процесу сепарації. Оскільки 

моделі надкритичної течії потоку, що супроводжує процес низькотемпературної 

сепарації (НТС), досліджуються лише в аспектах оптимізації конструкції УКПГ, 

то розробка моделей регуляторів, що забезпечують ефективність керування 

процесом НТС, також є актуальною. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до концепції «Енергетичної стратегії України до 

2030 року» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року 

№ 145-р ) у Сумському державному університеті в рамках держбюджетної НДР, 

що фінансована Міністерством освіти і науки України: «Комплексне 

ресурсозбереження на стадіях життєвого циклу автоматизованих технологічних 

об’єктів» (№ 0118U001922), в якій автор є співвиконавцем. 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

функціональної ефективності процесу сепарації вологи з потоку газу на базі 

мікропроцесорних засобів автоматизації за рахунок зменшення часу та 
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коливальності перехідних процесів в умовах дії нестаціонарних збурень 

параметрів потоку газу. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання. 

1. Ідентифікація параметрів об’єкту керування, яка забезпечує процес 

структурно-параметричного синтезу системи керування. 

2. Розбудова експериментальної установки сепарації вологи, що 

відтворює процес дроселювання потоку газу. 

3. Уточнення параметрів математичних моделей фізичних процесів, які 

спостерігаються при керуванні режимами надкритичної течії потоку газу. 

4. Створення функціональної структури контуру керування приводом 

дросельної засувки. 

5. Побудова SCADA-системи керування експериментальною 

установкою сепарації вологи з подальшою оцінкою можливостей її 

використання в промислових умовах. 

6. Інтерпретація результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень, які підтверджують правомірність основних положень дисертаційної 

роботи. 

Об’єкт дослідження – процес керування відбором вологи з природного 

газу на установці комплексної підготовки газу до транспортування.  

Предмет дослідження – програмно-технічні засоби автоматизованої 

системи керування процесом низькотемпературної сепарації вологи та важких 

вуглеводів, яка забезпечує підготовку газу до транспортування. 

Методи досліджень. Моделювання процесів течії газу в об’єкті керування 

ґрунтується на законах газової динаміки та термодинаміки з наступним 

використанням методів інтегрального та диференціального числення, зокрема 

методу скінченних елементів. Дослідження динаміки функціонування 

мехатронного пристрою, що задіяний в системі, здійснюється на базі законів 

електротехніки та механіки. Лінеаризація об’єкту керування виконується на базі 

обчислень матриць Якобі. Засоби керування будуються на базі методів теорії 

автоматичного керування та теорії матричного числення Для оптимізації 

режимів сепарації вологи використовуються принципи екстремального 

регулювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше на базі відомих засобів проведено моделювання течій 

потоків газу через дросельну засувку в результаті чого отримані поля 

надкритичної течії дросельованого потоку в залежності від позиції запірної 

арматури, що дало можливість уточнити параметри моделі об’єкту. 

2. Уточнено математичну модель об’єкту, яка формує значення 

оптимуму процесу НТС конденсату на базі аналізу балансу параметрів цього 

процесу. 

3. Створено функціональну структуру контуру керування 

температурою газового потоку з використанням адаптивного регулятора тиску, 

який враховує зміни параметрів потоку газу на вході в установку, що дозволяє 

підвищити ефективність процесу сепарації за рахунок зменшення втрат газу. 
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4. Дістала подальший розвиток кусково-лінійна апроксимація опису 

об’єкта з нелінійністю типу множення, яка використовується при розбудові 

регулятора за табличним методом керування, що здійснює налаштування 

параметрів регулятора в реальному масштабі часу для конкретної робочої точки. 

5. Для зовнішнього контуру керування процесом НТС обгрунтовано 

використання екстремального регулятора, який на відміну від традиційних ПІД-

регуляторів, забезпечує стійкість системи керування в умовах наявності збурень 

та часових затримок реакції об’єкта. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична спрямованість 

роботи витікає із реалізованої системи автоматизованого керування процесом 

НТС. Математичні моделі, що розроблені в роботі, дають можливості 

налаштування на оптимальні режими функціонування установок сепарації 

вологи. Впровадження екстремальних та релейних регуляторів, що 

досліджувались в роботі, дозволяє підвищити ефективність функціонування 

системи керування. Використання інструментарію, запропонованого в роботі, 

може бути поширено на інші нелінійні об’єкти керування із часовою затримкою, 

наприклад, зневоложення стиснутого повітря, керування кондиціонуванням 

потоків або сушіння різних речовин. Програмно-технічні засоби розроблено на 

базі методик, що використовувались в дослідженнях. Результати дисертаційної 

роботи впроваджені в ТОВ «Меллівора» (м. Суми) та ТОВ «Спецмехсервіс» (м. 

Полтава). Також результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний 

процес в Сумському державному університеті (м. Суми). 

Особистий внесок автора Усі основні результати дисертаційної роботи, 

що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Серед них: виконано 

аналіз існуючих систем керування процесами підготовки газу до 

транспортування; формалізовано завдання керування УКПГ; проведена 

ідентифікація параметрів експериментальної установки осушення газу; 

побудовані математичні моделі досліджуваного об’єкта; синтезовані параметри 

регулятора керованого процесу; проведено моделювання системи керування та 

виконано аналіз отриманих даних в порівнянні з експериментальними; 

спроєктована та побудована експериментальна установка для проведення 

експериментальних досліджень; здійснена обробка, інтерпретація та 

узагальнення отриманих результатів досліджень; виконано формулювання 

висновків та оформлення отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися на: 12-й, 16-й, 17-й міжнародних науково-

технічних конференціях «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних 

об’єктів» (Кременчук, 2013; Кременчук, 2017; Кременчук, 2018); 1-й, 2-й 

міжнародних науково-технічних конференціях «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології АКІТ» (Київ, 2014; Київ, 2015); 5-й, 13-й міжнародних 

конференціях «Контроль і управління в складних системах КУСС» (Вінниця, 

2014; Вінниця, 2016); 5-й Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні 

напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та законів 

управління» (Полтава, 2014); всеукраїнській науковій Інтернет конференції 
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«Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення» (Тернопіль, 2014); 15-й Міжнародній науково-технічній 

конференції «Проблеми інформатики і моделювання» (Харків, 2015); 2-й 

всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів 

«Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості» (Івано-Франківськ, 

2015); всеукраїнській науково-практичній конференції «Електронні та 

мехатронні системи: теорія, інновації, практика» (Полтава, 2015); всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Перспективи та напрямки сучасної 

електроніки інформаційних і комп’ютерних систем (MEICS-2015)» 

(Дніпропетровськ, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері 

технічних наук» (Радомі, Польща, 2017); 12th IEEE international conference 

«Electronics and Information Technologies (ELIT)» (Lviv, 2021). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 22 

наукових праці, у тому числі: 6 статей у виданнях, включених до переліку 

фахових видань України з технічних наук (з них одна стаття проіндексована у 

базі даних Scopus, 1 стаття опублікована у закордоннму виданні ScienceRise) та 

16 тез доповідей конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації двома 

мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 

152 найменувань на 17 сторінках та 4 додатків на 12 сторінках. Загальний обсяг 

роботи складає 187 сторінки основного тексту. Робота містить 96 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи та її зв’язок з 

науковими програмами і темами, сформульовано мету та задачі досліджень, 

викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

наведено дані про рівень апробації, кількість публікацій за тематикою виконаних 

досліджень. 

У першому розділі розглянуто складові технологічного процесу, що 

протікає в установці комплексної підготовки газу до транспортування. Цей 

процес низькотемпературної сепарації (НТС) містить три складових: 

- процес теплового обміну, що здійснюється у теплообміннику; 

- процес адіабатичного розширення/охолодження (дроселювання);  

- процес сепарації (конденсації), що відбувається в сепараторі. 

Характерною рисою технологічного процесу підготови газу до 

транспортування є зміна в часі параметрів потоку. Наслідком цього є 

необхідність зміни технологічних режимів установки в процесі експлуатації 

джерела газу, відповідно списку та змісту завдань, що вирішуються системами 

автоматизації.  

Реалізація завдань керування єдиним технологічним ланцюгом сепарації 

вологи та конденсату передбачає врахування особливостей функціонування 

кожного модуля установки. Аналіз завдань керування УКПГ показує, що 

поведінка цього об’єкту описується нелінійними функціями. Крім того, 
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специфіка фізичних процесів установки проявляється в запізненнях у часі 

реакцій об’єкта, внаслідок чого при математичному описі об’єкта 

використовують трансцендентні функції. 

Загальними складнощами синтезу регуляторів УКПГ є наявність 

нелінійних характеристик процесів, необхідність адаптації до зміни параметрів 

потоку та забезпечення стійкості параметрів системи при наявності затримок у 

часі. 

Використання адаптивного керування режимами УКПГ обумовлює 

доцільність розробки простих моделей при побудові регуляторів, оскільки це 

підвищує їх здатність до налаштувань та не потребує побудови спостерігача 

стану. 

Основним напрямом досліджень визначено створення системи 

автоматизованого керування температурним режимом установки сепарації 

вологи, яка забезпечує ефективний режим сепарації шляхом регулювання тиску 

за допомогою дроселюючого пристрою. 

Другий розділ присвячений математичному опису об’єкта керування, 

зокрема ідентифікації параметрів процесу дроселювання. Зважаючи на 

сформовані завдання досліджень, відомі підходи до моделювання процесів НТС 

не дають відповіді на питання про можливості автоматизації керування 

процесом. Труднощі в формалізації параметрів моделі сепарації пов’язані з 

характером течії газового потоку, оскільки на різних ділянках установки 

характер течії газу нерівномірно змінюється. Тому передумовою опису 

досліджуваного об’єкту є моделювання течії газу на різних ділянках установки 

сепарації. 

Вхідним потоком сепараторної установки є газова суміш, що підлягає 

очищенню, а вихідні потоки складаються з очищеного газу, конденсату та 

сконденсованої суміші. В результаті дроселювання виникає вихровий рух газу. 

Після входу газу в сепаратор цей рух поступово переходить від нерівномірного 

до рівномірного. 

Зміна витрати потоку Q, що залежить від різниці тисків ΔР до і після 

дроселя, традиційно представляється співвідношенням 

 
,

1000


PKQ V =  (1) 

де KV  – характеристика дроселю; ρ – щільність потоку. 

Але врахування щільності потоку та режимів його течії дає формула Сен-

Венана-Ванцеля. Для докритичної течії витрати дроселю Qдр вона має вигляд 
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де ε – коефіцієнт витрат отвору дроселя; А – площа перерізу дроселю; Т1 – 

температура в трубопроводі; k – показник адіабати, Р1 та Р2 – тиск до і після 
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дроселя, причому показник критичності течії газу Yкр оцінюється 
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Для надкритичного режиму, при Y ≤ Yкр, рівняння Сен-Венана-Ванцеля 

змінюється 
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Як видно із формул (2), (4), зв’язок параметрів потоку характеризується як 

«нелінійність типу множення», оскільки змінні параметри А і Р1, що впливають 

на значення витрат Qдр, входять до цих формул множниками. Для обчислення 

значень параметрів моделі, які необхідні для побудови регулятора процесу 

сепарації вологи, використовуються інтерполяційні таблиці. 

Оцінка ступеня змін режимів потоку в залежності від перерізу (положення) 

дросельної засувки здійснюється шляхом зміни значення площі перерізу 

дроселю: 

А1 = 0,5 см2; А2 = 0,6 см2; А3 = 0,8 см2, що відповідає значенням показника 

критичності Y1м = 0,125; Y2м = 0,5; Y3м = 0,7, для яких отримано розподіл 

швидкостей (витрат), представлених на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Модель розподілення потоку газу через дросель:  

а – Y1м = 0,125; б – Y2м = 0,5; в – Y3м = 0,7 
 

Із рис. 1 видно, що різним положенням засувки дроселя відповідають різні 

рівні турбулентності потоку. Для найбільших значень площі перерізу дроселя 

характер течії наближається до ламінарного, але з переходом потоку до 

надкритичного режиму спостерігається зростання рівня турбулентності. 
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Ідентифікація параметрів дросельованого потоку здійснюється на 

експериментальній установці сепарації вологи (ЕУСВ) із потоку стисненого 

повітря. 

Для побудови математичної моделі дроселю, який в промислових умовах 

працює при значних перепадах тисків між входом та виходом, приймається 

співвідношення Сан-Венана-Ванцеля. Наявність дробових значень показників 

критичності течії газу Y в функції витрат змушує використовувати апроксимацію 

цієї функції поліномом 3-го порядку. 

Зв’язок втрат тиску в трубопроводі із витратами потоку Q (формула Дарсі-

Вейсбаха) впливає на значення тиску перед дроселем P1, і в підсумку, на перепад 

тиску РD 

 ,1 MD PPP −=  (5) 

де РМ – тиск на виході із сепаратора вологи. 

Температурою потоку після дроселя T2 можна керувати за допомогою 

дросельної засувки (зміни площі перерізу дроселя). Температура до та після 

засувки залежить від перепаду тиску РD, згідно рівняння Джоуля-Томсона 

 ,12 DPTT −=  (6) 

де T1 – температура до дросельної засувки, µ – коефіцієнт Джоуля-Томпсона.  

Наведені співвідношення дають змогу побудувати модель керування 

температурою потоку газу, яка необхідна для досягнення умов сепарації вологи, 

тобто температури точки роси, структурна схема моделі зображена на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурна схема моделі керування температурою потоку газу 

 

На рис. 2 позначено: NB1– нелінійна залежність витрат потоку Q від 

перерізу дроселю А; РС, РМ – тиск на вході та виході пристрою дроселювання; T1, 

T2 – температура на вході та виході пристрою дроселювання. 

Маючи на меті вирішення задачі синтезу регулятора дроселюючого 

пристрою, проаналізовано математичні моделі, які відображають 

функціонування мехатронного модуля дросельної засувки на базі асинхронного 

двигуна (АД) та крокового двигуна (КД). Порівняння точності позиціонування 

електроприводу дроселюючого пристрою експериментальної установки 

показало переваги електроприводу на базі КД. Результати моделювання приводу 

дросельної засувки дають змогу представити схему його моделі в середовищі 

MATLAB в узагальненому вигляді, як показано на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема моделювання приводу дросельної засувки 

 

Особливістю моделювання роботи приводу засувки є створення зони 

нечутливості в заданому діапазоні регулювання положення. Введення зони 

нечутливості як при моделюванні, так і при регулюванні, дозволяє виключити 

автоколивання, що виникають при точному відпрацюванні заданого положення 

засувки. 

Керування процесом охолодження стисненого потоку газу як 

промислових, так і експериментальних установок сприяє підвищенню 

ефективності сепарації конденсату. В результаті досліджень розробленої 

математичної моделі охолоджувача потоку газу, яка отримана із рівнянь 

динаміки теплообміну, підтверджено, що операторна передатна функція 

теплообмінника по каналу «температура/витрати холодоагенту» має вигляд 
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 (7) 

де kTO – коефіцієнт передачі теплообмінника; τ1 та τ2 – сталі часу охолоджувача, 

що визначаються конструктивними факторами теплообмінника та отримуються 

в результаті ідентифікації параметрів об’єкту на експериментальній установці. 

Сталі часу передатної функції (7) відображують інерційність процесів 

передачі енергії «холодоагент / конструкція теплообмінника / потік, що 

охолоджується». 

При оцінці ступеня охолодження дросельованого потоку встановлено, що 

використання води в якості холодоагенту теплообмінника більш ефективно. 

Тому при розбудові регулятора теплообмінника враховується, що середовище 

холодоагенту переміщується за допомогою електроприводу водяного насосу. 

Ефективність керування параметрами потоку газу в процесі сепарації 

вологи визначається вологістю та вмістом важких вуглеводнів в природному газі. 

Найбільш інформативним показником кондиційності природного газу є 

температура точки роси (ТТР) по волозі та важким вуглеводням, по значенням 

якої можна без додаткових розрахунків оцінити ступінь осушення газу. Проте, 

вимірювання ТТР займає певний час, що викликає похибки при регулюванні 

параметрами потоку, що змінюється у часі. 

Альтернативним варіантом оцінки процесу зневоложення, що 

характеризує його кінетику, тобто тенденції змін параметрів процесу, є оцінка 

дисперсності потоку газу. Оскільки процес краплеутворення залежить від 

температури, тиску, швидкості потоку та його ТТР, то наявність інформації про 

дисперсний склад потоку газу дає змогу визначити критерії керування процесом 
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сепарації. 

При оцінці дисперсності потоку вимірюється ступінь розсіювання 

лазерного випромінювання, відповідно до якого отримується функція розподілу 

краплин вологи за розмірами. Пристрій оцінки дисперсності вологи, 

розроблений відповідно до чисельних моделей, наведених у другому розділі 

дисертації, використовувався для ідентифікації результатів керування 

параметрами потоку газу. Спрощена схема вимірювання дисперсності вологи в 

потоці повітря експериментальної установки сепарації вологи зображена на 

рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Схема вимірювання дисперсності вологи в потоці повітря: 

1 – засувка; 2 – сепаратор 
 

В експериментах по видаленню вологи керування процесом здійснювалося 

відповідно до візуального відображення розподілу частинок вологи за 

розмірами. При цьому виміряні параметри процесу сепарації вологи 

реєструвалися за допомогою SCADA-системи, яка забезпечувала автоматизацію 

процесу вимірювань та обробки даних. Відповідно до змін параметрів протікання 

потоку суміші оцінювався її дисперсний склад та рівень вологи, що видалялася 

із сепаратора 2. В результаті досліджень підтверджено, що процес утворення 

краплин розміром більше 0,3 мм співпадає з часом існування критичного режиму 

протікання повітряного потоку. Кількість вологи, що видаляється із сепаратора, 

залежить від часу знаходження потоку в сепараторі (витрат потоку), тому 

суттєвих зв’язків процесу видалення вологи з процесом краплеутворення вологи 

не виявлено. Для розробки критеріїв керування процесом сепарації вологи 

використовуються похідні значень параметрів, що характеризують статичну 

кінетику процесів сепарації вологи. 

У третьому розділі проведено структурно-параметричний синтез 

регуляторів установки сепарації вологи. Виходячи із завдання регулювання 

заданої температури потоку, що забезпечує конденсацію вологи та інших сполук 

в сепараторі, сформульовано критерій ефективності керування процесом 

сепарації. Критерій оцінює значення максимального рівня витрат потоку газу 
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при утриманні мінімальної різниці між ТТР та температурою потоку, яка 

забезпечує конденсацію вологи, враховуючи довільний характер зміни 

параметрів потоку, що надходить на сепарацію 

 ( ) ,,,,minmax TPTQ    (8) 

де χ – початкова вологість газу, ΔР – перепад тиску на дросельній засувці, ΔТ – 

різниця між ТТР та температурою потоку Т, μ – коефіцієнт Джоуля-Томсона. 

Ефективне керування процесом дроселювання забезпечується в результаті 

знаходження багатомірного оптимуму режиму роботи. Це пов’язано з тим, що 

при керуванні процесом НТС шляхом зміни площі поперечного перерізу 

дросельної засувки, змінюється декілька параметрів потоку, а саме: температура, 

тиск, вологість, рівень опадаючої рідини в сепараторі. 

Основні вимоги до регулятору ЕУСВ такі: 

– можливість адаптації параметрів регулятору до зміни параметрів 

потоку, з якого потрібно видалити вологу; 

– забезпечення мінімального часу перехідного процесу шляхом 

налаштування параметрів регулятору. 

Відповідно до сформованих вимог розроблено регулятор, структурна 

схема якого зображена на рис. 5. 
 

 
Рисунок 5 – Структурна схема регулятора параметрів газового потоку:  

Т1, Т2, Т3 – температура перед теплообмінником, перед дроселем  

та після дроселя відповідно; Р1, Р2 – тиск перед та після дроселя 
 

Функціонально схема регулятора параметрів газового потоку будується на 

базі чотирьох блоків. По-перше, самого регулятора, коефіцієнти якого 

корегуються в режимі реального часу за допомогою інтелектуального блоку 

адаптації. Два інші блоки забезпечують відслідковування умов сепарації вологи. 
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Крім того, в них оцінюється ефективність керуючих впливів, які здійснюються 

відповідно до змін параметрів потоку газу, що осушується. 

Слід зазначити, що схема регулятора параметрів газового потоку (рис. 5) 

забезпечує лише створення та утримання умов сепарації вологи. В той же час 

умови балансу між газовою та рідинною фазами суміші можуть бути порушені 

різними чинниками, зокрема відводом конденсату із сепаратора, зміною 

вологості газової суміші або тиску потоку. Для запобігання порушень фазового 

балансу в системі керування передбачено автономний контур регулювання рівня 

конденсату з використанням від’ємного зворотнього зв’язку по заданому 

значенню рівня. 

Додатковим контуром, що підвищує ефективність процесу сепарації 

вологи, є контур керування температурою теплообмінника. Цей контур, як 

зазначалося, забезпечує додаткове охолодження дросельованого потоку шляхом 

циркуляції холодоагенту за допомогою водяного насосу. Узагальнення завдань 

керування охолодженням потоку з точністю до налаштувань параметрів 

регулятора дає підстави для зображення структури контуру керування 

температурою, який показано на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Структура контуру керування температурою теплообмінника: 

РР – релейний регулятор; ОК – об’єкт керування (передатна функція 

теплообмінника) 
 

Суттєві часові затримки на керуючі впливи, стала часу та нелінійні зв’язки 

параметрів теплообмінника при використанні ПІД-регуляторів не дають змоги 

досягти точного та стійкого регулювання процесу теплового обміну. 

Альтернативою до ПІД-регуляторів є релейні регулятори (РР), які з успіхом 

використовуються при регулюванні теплових процесів, що характеризуються 

значною інерційністю. Додатковою перевагою РР у даному випадку є 

можливість мінімізації впливу зовнішніх параметричних збурень. 

Параметричний синтез системи керування процесу сепарації вологи 

здійснюється на основі критерію (8). Відповідно до нього, ефективність процесу 

осушення газу E оцінюється співвідношенням 

 ( ),21  −=QE  (9) 

де χ1, χ2 – вологовміст потоку до та після осушення; Q – витрати газу. 

При цьому швидкість потоку (витрата газу Q) обмежена значенням Qmax, 

при якому починається винесення утворених крапель вологи в мережу 
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споживачів. Мірою вологовмісту слугує ТТР потоку на вході та виході 

сепаратора. 

Схема регулятора процесу НТС має два контури регулювання. Модель 

внутрішнього контуру в розімкнутому стані представлена на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 – Схема моделювання регулятора в розімкнутому вигляді 

 

В запропонованій моделі враховуються нелінійні залежності площі 

перерізу засувки від хода її штока (блок Square) та залежності витрат потоку від 

тиску та площі перерізу засувки (блок Vancel). 

Лінеаризація вибраного контуру здійснюється блок за блоком з наступним 

їх об’єднанням у підсистему. Головна операція алгоритму – обрахування 

якобіанів для цих рівнів. Модель представлена у вигляді моделі в просторі станів, 

яку перетворено у передатну операторну функцію. 

На рис. 8 зображено характеристики, що показують динаміку об’єкта у 

вибраній робочій точці діапазону, яка відповідає певному значенню хода штоку 

засувки h.  

 
Рисунок 8 – характеристики об’єкта керування:  

а) перехідна характеристика, б) діаграма Боде 
 

Кожна робоча точка характеристики розглянутого нелінійного об’єкта в 

діапазоні значень має свою передатну функцію 
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де i – номер робочої точки; a, b – коефіцієнти поліномів. 

Наступні процедури налаштування регулятора проводились з 

використанням методу кореневого годографа або діаграми Боде. 

Слід зазначити, що спроби налаштування ПІД-регулятора тиску, 

наприклад, за методом Зіглера-Нікольса не дали позитивних результатів стійкого 

регулювання процесу дроселювання ЕУСВ. 

Результат налаштувань отримано у вигляді значень коефіцієнтів 

компенсатора-регулятора, що вмикається послідовно з об’єктом керування 
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де KP – коефіцієнт пропорційності; Kd – коефіцієнт диференціювання; Tf – стала 

часу фільтра першого порядку. 

Забезпечення сталих показників процесу регулювання тиску установки 

НТС передбачає адаптацію налаштувань регулятора при зміні параметрів 

процесу дроселювання. Процес адаптації може здійснюватися або безперервно, 

що вимагає споживання додаткових обчислювальних ресурсів, або за допомогою 

табличного керування. Останній підхід передбачає наявність варіантів 

налаштувань регуляторів для різних робочих точок діапазону регулювання, що 

розміщуються в пам’яті контроллера у вигляді таблиці. При зміні режиму 

дроселювання здійснюється пошук значень параметрів регулятора, отриманих 

заздалегідь при налагодженні системи керування. 

Запропонований алгоритм системи регулювання відноситься до 

регуляторів із змінною структурою. Алгоритм полягає у виборі коефіцієнтів 

регулятора із нелінійних таблиць, що охоплюють потрібний діапазон 

регулювання (рис. 9). Вхідними даними для таблиць є параметри тиску потоку, а 

вихідними параметрами – коефіцієнти ПІД-регулятора KP та Ki, що відповідають 

певному тиску. Ці коефіцієнти отримані раніше в результаті низки процедур 

синтезу регуляторів для кожної лінеаризованої робочої точки та внесені до 

таблиць 1D. 

Перехід від циклу адаптації до режиму стійкої стабілізації тиску 

здійснюється після знаходження відповідної робочої точки режиму 

дроселювання. 

Описаний внутрішній контур керування пов’язаний із зовнішнім контуром 

керування процесом дроселювання. Необхідність введення другого контуру 

керування пов’язана з різницею динаміки процесів регулювання тиску, 

конденсації вологи та регулювання температури потоку. 
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Рисунок 9 – Схема налаштувань параметрів ПІД-регулятора 

 

Крім того, побудова контуру керування температурою на базі класичного 

ПІД-регулятора має складнощі, які пов’язані із затримкою реакції об’єкта у часі. 

Екстремальні регулятори (ЕР), які по складності реалізації займають 

проміжне становище між системами з адаптацією та ПІД-регуляторами, широко 

використовуються для керування об’єктами із запізненням. ЕР, що 

використовується в системі, в результаті оцінки значень витрат газу Q корегує 

завдання перепаду тиску (для внутрішнього контуру). Такий вибір критерію 

оптимізації пояснюється тим, що мірою ефективності процесу НТС є його 

продуктивність (9). 

Відповідно, якщо внутрішній контур забезпечує умови конденсації вологи 

(зниження температури потоку до ТТР), то завданням зовнішнього контуру є 

забезпечення максимально можливих витрат газу, але не вище Qmax, при яких 

починається винос вологи із сепаратора в мережу (рис. 10). 
 

 
Рисунок 10 – Схема моделі з екстремальним регулятором (EXTReg) 

 

В цьому варіанті структури системи керування контур ЕР підключається 

до регулятора перепаду тиску паралельно, що дозволяє корегувати положення 

засувки при зміні параметрів потоку, що надходить на сепарацію. 
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Основною перевагою розробленого ЕР є подолання складнощів 

регулювання параметрів процесу, що характерні для нелінійних об’єктів. 

Використання ЕР дає змогу реалізації двоконтурного регулювання, що важливо 

в умовах суперечливих вимог до параметрів процесу НТС. 

При параметричному синтезі регулятора температури теплообмінника 

враховується, що до точності регулювання температури потоку в промислових 

УКПГ висуваються помірні вимоги, оскільки пониження температури потоку у 

теплообміннику процесу НТС носить допоміжний характер. Тому для ЕУСВ 

компромісним варіантом між складністю реалізації регулятора (його вартості) та 

вимогами до параметрів регулювання є релейні регулятори. Саме використання 

РР в системах керування нелінійними об’єктами дозволяє будувати оптимальні 

алгоритми стабілізації, що забезпечують нечутливість до параметричних та 

зовнішніх збурень. 

Нелінійний характер дії РР обумовлює можливість застосування методу 

фазової площини, який використовується в дослідженнях нелінійних систем. 

На основі передатної функції об’єкта керування (рис. 6), отримано 

диференціальне рівняння фазової траєкторії 
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де h = τ1/2τ2 – коефіцієнт загасання; ω0 = 1/τ2 – частота власних коливань; ε – 

похибка регулювання; F(ε) – нелінійна функція релейного елемента. 

При використанні в РР трьохпозиційного реле отримано фазові траєкторії 

без зворотнього зв’язку (рис. 11, а) та із зворотнім гнучким зв’язком (рис. 11, б). 
 

 
Рисунок 11 – Фазові траєкторії керування теплообмінником 

 

Із аналізу фазового портрету видно, що незалежно від місця початку руху 

відображуючої точки по траєкторії, процес є стійким, оскільки процес 

регулювання закінчується у сталому вузлі. Пунктирними лініями на рис. 11, б 

відображена корекція фазової траєкторії для різних початкових умов 

регулювання та при різних значеннях коефіцієнта зворотнього зв’язку. Дія 

гнучкого зворотнього зв’язку згладжує характер перехідного процесу РР, але 
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збільшує частоту перемикань релейного елемента. 

Процедури синтезу двохпозиційного РР рівня конденсату аналогічні 

процедурам для РР теплообмінника. Фазовий портрет для різних коефіцієнтів 

зворотнього зв’язку представлено на рис. 12. 
 

 
Рисунок 12 – Фазові траєкторії РР рівня конденсату 

 

Із фазових портретів РР видно, що гнучкий зворотній зв’язок значно 

покращує якість регулювання нелінійного об’єкта. 

У четвертому розділі опрацьовані процедури створення SCADA-системи 

для ЕУСВ. Крім реалізації основних функцій по керуванню параметрами потоку, 

ЕУСВ забезпечує вирішення дослідницьких задач: перевірка на адекватність 

моделі НТС; фіксація параметрів процесу в режимі реального часу для подальшої 

обробки. Для реалізації системи керування на базі SCADA-системи виконано 

такі етапи: 

– побудовано клієнт-серверну архітектуру; 

– розроблено алгоритми керування кожним пристроєм автоматизації; 

– розроблено алгоритми логічної взаємодії різних підсистем; 

– обрано інтерфейси та протоколи обміну між оператором та 

пристроями. 

На рис. 13 зображена структурна схема системи керування ЕУСВ, до 

складу якої, крім засобів автоматизації, входять програмні засоби, зокрема ОРС 

сервер. 
 

 
 

Рисунок 13 – Структурна схема системи керування ЕУСВ 
 

В практичній реалізації системи програмного забезпечення системи 

керування ЕУСВ використано програмний продукт MasterSCADA, який має два 

шари опцій: 

– опис структури технічних засобів автоматизації; 
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– опис функціональних взаємодій. 

Ці опції дають змогу сформувати для дворівневої структури автоматизації 

ЕУСВ нижній та верхній рівні керування та налаштувати режими обміну даними 

із засобами автоматизації нижнього рівня, які керуються за допомогою ОРС 

сервера. 

Для вирішення функціональних задач обробки сигналів, у просторі 

MasterSCADA, крім змінних, що характеризують стан об’єкту, 

використовуються функціональні блоки (ФБ). На виходах цих ФБ 

відображуються результати обробки вхідних сигналів. При використанні 

динамічного відображення у графічних вікнах (мнемосхемах) ФБ працює як 

візуальний функціональний блок. 

Крім ФБ та майстра вільних формульних обчислень в MasterSCADA при 

програмуванні використовується програмний комплекс на базі мов МЕК 61131-

3. Цей комплекс інтегрований в операційну систему Windows 7 та забезпечує 

вирішення завдань керування польового рівня. Відповідно до використаних 

методів створення засобів візуалізації SCADA, розроблено мнемосхему системи 

керування ЕУСВ (рис. 14). 
 

 
Рисунок 14 – Мнемосхема ЕУСВ в середовищі MasterSCADA 

 

На представленій мнемосхемі відображуються значення параметрів 

газового потоку: вологість, тиск і температура, що дозволяє відслідковувати 

результати дії керуючих впливів на параметри процесу та експериментально 

отримувати реальні динамічні характеристики елементів установки. 

Оцінка результатів синтезу регуляторів ЕУСВ здійснюється шляхом 

порівняння трендів сигналів, що отримані з давачів параметрів ЕУСВ за 

допомогою створеної SCADA-системи та осцилограм параметрів моделей 

розроблених регуляторів. 
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Перевірка результатів синтезу регуляторів здійснювалася на базі 

розробленої SCADA-системи в дослідженнях на ЕУСВ. В якості контроллера 

використовувався PLC типу ОВЕН. 

У додатках наведено акти про впровадження результатів дисертаційної 

роботи та перелік публікацій здобувача. 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій викладені 

результати, що отримані при вирішенні завдання автоматизації керування 

установкою комплексної підготовки газу до транспортування з метою 

підвищення функціональної ефективності процесу сепарації вологи з потоку газу 

на базі мікропроцесорних засобів автоматизації за рахунок зменшення часу та 

коливальності перехідних процесів в умовах дії нестаціонарних збурень 

параметрів потоку газу. 

В процесі виконання дисертаційної роботи отримані наступні результати. 

1. Проведено ідентифікацію параметрів об’єкту керування, зміст якої 

полягає в оцінці динамічних параметрів процесів, що формують умови сепарації 

вологи. Візуалізація полів течії, які формуються при дроселюванні газового 

потоку, дала змогу визначити параметри течії потоку газу, тим самим оцінити 

межи похибки при керуванні витратами потоку та його температурою. За 

результатами аналізу каналів керування процесом сепарації вироблені засади 

структурно-параметричного синтезу системи керування. Дані ідентифікації 

використані при розробці апаратно-програмного комплексу, який забезпечує 

підвищення ефективність процесу НТС. 

2. Розбудована експериментальна установка сепарації вологи, що 

відтворює процес дроселювання потоку газу. Відповідно до структури 

технічного забезпечення, для вирішення завдань керування установкою у 

програмному забезпеченні модуля АРМ реалізовано: підсистему логічного 

керування; підсистему графічного конфігурування; підсистему візуалізації. 

Візуальний компонент «тренд» дає змогу кореспондувати параметри системи до 

відповідного графіку тренда, здійснювати масштабування, виокремлювати 

графіки необхідних параметрів.  

3. Уточнено параметри математичних моделей фізичних процесів, які 

спостерігаються при керуванні режимами надкритичної течії потоку газу. Аналіз 

рівня турбулентності дросельованого потоку підтверджує нелінійний зв’язок 

параметрів дроселювання, який для побудови регулятора процесу лінеаризується 

двомірною інтерполяційною таблицею, що базується на множниках Лагранжа. 

4. Створено функціональну структуру контуру керування приводом 

дросельної засувки, яка забезпечує реалізацію сформованого критерію керування 

та має у своєму складі два контури. Внутрішній контур регулювання мінімізує 

збурення тиску потоку шляхом керування приводом засувки. Зовнішній контур, 

працюючий за алгоритмом екстремального регулювання, відслідковує завдання 

для внутрішнього контуру регулювання.  
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5. Побудована SCADA-системи керування експериментальною 

установкою сепарації вологи з можливістю її використання в промислових 

умовах. Ці можливості забезпечуються дистанційним керуванням 

технологічною установкою, яке здійснюється за допомогою ОРС-серверів та 

промислових інтерфейсів. Використання програмно-технічних засобів 

автоматизації дозволяє мінімізувати вплив людського фактору та підвищити 

ефективність підготовки газу за рахунок зменшення коливальності параметрів та 

скорочення часу перехідних процесів при керуванні. 

6. Проведена інтерпретація результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень, яка базується на обробці вимірювань реальних 

параметрів досліджуваного процесу ЕУСВ, результатах моделювання в 

програмних середовищах та розрахунках, що підтверджує правомірність 

основних положень дисертаційної роботи. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Ляпощенко О. О. Ідентифікація 

моделі процесу низькотемпературної сепарації природного газу. Комп’ютерно- 

інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2014. Вип. 14. 

С. 149–154. 

Здобувач розробив засоби ідентифікації параметрів процесу 

низькотемпературної сепарації природного газу та процесу дроселювання. 

2. Кулинченко Г. В., Леонтьев П. В., Коробов А. Г., Свинаренко Д. С. 

Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства. Вісник НТУ 

«ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і 

практика. Харків, 2014. № 41 (1084). С. 55–63. 

Здобувач виконав постановку експериментів та обробку результатів 

експериментів з засобами електропривода для дросельного пристрою. 

3. Кулінченко Г. В., Павлов А. В, Леонтьєв П.  В. Формування підходу 

до побудови регулятора процесу низькотемпературної сепарації природного 

газу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. Вінниця, 2015, № 6 (123). 

С. 9–17. 

Здобувач проаналізував методи побудови регуляторів об’єктів із 

запізненням та обґрунтував підхід до розробки моделі об’єкту дослідження. 

4. Kulinchenko G. V., Leontiev P. V. Modelling a throttling device during 

separation of moisture from gas flow. Східно-Європейський журнал передових 

технологій. Харків, 2016. № 4/7 (82). С. 23–29. 

Здобувачу належить розробка моделі дросельної засувки при процесі 

сепарації вологи. 

5. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Вирішення завдань сепарації 

вологи на базі SCADA-технології. Вісник Вінницького політехнічного 

інституту. Вінниця, 2017. № 3. С. 14–23. 

Здобувач розробив SCADA-систему процесу низькотемпературної 

сепарації, забезпечив засоби ідентифікації та візуалізацію параметрів об’єкту. 



20 

6. Kulinchenko H., Leontiev P., Drozdenko O. Development of extreme 

regulator of separation moisture from the gas stream. ScienceRise ISSN 2313-8416. 

Tallin Estonia, 2021. No. 2 (73). P. 14–23. 

Здобувачу належить концепція використання екстремального регулятора 

для забезпечення критерію ефективності роботи установки. 

7. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Завдання оптимального керування 

установкою комплексної переробки природного газу. Фізичні процеси та поля 

технічних і біологічних об’єктів: матеріали ХII міжнар. наук.-тех. конф., 

м. Кременчук, 8-10 листоп. 2013 р. Кременчук, 2013. С. 23–24. 

Здобувачем проведено опис об’єкту дослідження та опис технологічного 

процесу сепарації природного газу. 

8. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Исследование полей течения 

низкотемпературного сепаратора природного газа. Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології: матеріали I міжнар. наук.-тех. конф. 

молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ 2014, м. Київ, 16-17 квіт. 2014 р. 

Київ, 2014. С. 37–38. 

Здобувачу належить розробка моделей та візуалізація полів протікання 

газу через дросельну засувку. 

9. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Оценка управляемости модели 

низкотемпературной сепарации газа. Контроль і управління в складних 

системах: матеріали ХІІ міжнар. конф., м. Вінниця, 14-16 жовт. 2014 р. Вінниця, 

2014. С. 3. 

Здобувач отримав опис об’єкту в просторі станів для лінеаризованої 

моделі процесу низькотемпературної сепарації. 

10. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Повышение управляемости модели 

низкотемпературного газового сепаратора. Сучасні напрями розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій та законів управління: матеріали V 

міжнар. наук.-тех. конф., м. Полтава, 3-4 груд. 2014 р., Полтава, 2014. С. 33–36. 

Здобувач запропонував схеми підвищення керованості процесу 

низькотемпературної сепарації. 

11. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Мозок Є. М. Візуалізація 

дисперсного складу вологи, що міститься в потоці повітря. Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: 

матеріали всеукр. наук. Інтернет конф., м. Тернопіль, 22-23 груд. 2014 р. 

Тернопіль, 2014. С. 41–43. 

Здобувач обґрунтував необхідність та застосування системи для 

візуалізації дисперсного складу вологи потоку газу.  

12. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Мозок Е. Н., Лістратенко К. О. 

Online-фіксація параметрів потоку. Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених 

аспірантів і студентів АКІТ 2015, м. Київ, 15-16 квіт. 2015 р. Київ, 2015. С. 110–

111. 

Здобувачу належить розробка технічного забезпечення для реалізації 

online-фіксації. 
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13. Павлов А. В., Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Керування процесом 

низькотемпературної сепарації природного газу на базі його моделі. Проблеми 

інформатики і моделювання: матеріали XV міжнар. наук.-тех. конф., м. Харків, 

14-15 верес. 2015 р. Харків, 2015. С. 54. 

Здобувач оцінив прийнятність існуючих моделей для побудови регулятора 

процесом низькотемпературної сепарації природного газу. 

14. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Журавльов А. С., Коробов А. Г. 

Моніторинг режимів експериментальної установки сепарації вологи. 

Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості: матеріали ІІ всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих учених і студентів., м. Івано-Франківськ, 6-9 жовт. 

2015 р. Івано-Франківськ, 2015. С. 234–235. 

Здобувач сформував засади моніторингу режимів та параметрів 

експериментальної установки сепарації вологи. 

15. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Багута В. А., Черв’яков В. Д. 

Управление ДКР в составе дросселирующего мехатронного модуля. Електронні 

та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: матеріали всеукр. наук.-

практ. конф., м. Полтава, 5 листоп. 2015 р. Полтава, 2015. С. 19–20. 

Здобувачу належить розробка моделі дроселюючого мехатронного модуля 

на базі ДКР. 

16. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Лістратенко К. О. Моделювання 

охолоджувача установки сепарації вологи. Перспективи та напрямки сучасної 

електроніки інформаційних і комп’ютерних систем (MEICS-2015): матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 25-27 листоп. 2015 р. 

Дніпропетровськ, 2015. С. 37–38. 

Здобувач проаналізував засоби моделювання теплообмінників та 

можливості їх використання при моделюванні установки сепарації вологи. 

17. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Лістратенко К. О. Модель 

охолоджувача повітря для установки сепарації вологи. Комп’ютерне 

моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку КМХТ-2016: 

Збірник наук. статей П’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18-20 трав. 2016 

р. Київ, 2016. С. 29–35. 

Здобувачу належить розробка моделі охолоджувача повітря для 

установки комплексної підготовки природного газу. 

18. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Система моніторингу параметрів 

експериментальної установки відбору вологи. Контроль і управління в складних 

системах КУСС 2016: матеріали ХІІІ міжнар. конф., м. Вінниця, 3-6 жовт. 2016 

р. Винниця, 2016. С. 203–205. 

Здобувач визначив параметри моніторингу SCADA системи та розробив 

мнемосхему для візуалізації параметрів експериментальної установки. 

19. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Папета А. О. Дослідження 

дисперсного складу вологи. Фізичні процеси та поля технічних і біологічних 

об’єктів: матеріали ХVІ міжнар. наук.-тех. конф., м. Кременчук, 3-5 листоп. 

2017 р. Кременчук, 2017. С. 102–104. 

Здобувач отримав дані та проаналізував дисперсні склади потоку повітря. 
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20. Дрозденко О. О., Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В., Папета А. О. 

Тестування алгоритмів оцінки дисперсності вологи. Сучасні методики, інновації 

та досвід практичного застосування у сфері технічних наук: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., м. Радомі, 27-28 груд. 2017 р. Радомі, Республіка Польща, 

2017. С. 55–59. 

Здобувач розробив технічне забезпечення для тестування алгоритмів 

оцінки дисперсності вологи. 

21. Кулінченко Г. В., Леонтьєв П. В. Структурний синтез системи 

керування процесом сепарації вологи. Фізичні процеси та поля технічних і 

біологічних об’єктів: матеріали ХVII міжнар. наук.-тех. конф., м. Кременчук, 2-

4 листоп. 2018 р. Кременчук, 2018. С. 38–40. 

Здобувач розробив структуру регулятора для системи керування 

процесом низькотемпературної сепарації. 

22. Kulinchenko H., Drozdenko O., Leontiev P., Hrek V. Pressure regulator 

for low temperature separation process. Electronics and Information Technologies 

(ELIT): IEEE 12th international conference, Lviv, May 19-21 2021. Lviv, 2021. 

Р. 315–319.  

Здобувачу належить розробка адаптивного регулятора тиску для процесу 

низькотемпературної сепарації. 

АНОТАЦІЇ 

Леонтьєв П.В. Автоматизована система керування установкою 

комплексної підготовки газу до транспортування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню науково-практичної задачі 

підвищення ефективності процесу сепарації вологи з потоку стисненого газу за 

рахунок зменшення часу та коливальності перехідних процесів в умовах дії 

нестаціонарних збурень параметрів потоку газу. Наявність затримок у часі 

реакції об’єкта на керуючі впливи регулятора зумовлює використання 

підпорядкованого та адаптивного керування процесами охолодження та 

сепарації вологи, які супроводжують підготовку газу до транспортування. 

Для побудови системи керування вибрана дворівнева структура, що 

забезпечує зв’язок периферійного обладнання та робочого місця оператора 

установки. 

На базі розроблених моделей процесів підготовки газу до транспортування 

проведена ідентифікація параметрів експериментальної установки сепарації 

вологи із потоку повітря та відпрацьовані методи синтезу регуляторів процесу 

підготовки газу до транспортування. Використання засобів автоматизації 

моделювання об’єктів у середовищі MATLAB дозволило отримати 

багатоточкову лінеаризовану модель об’єкта. 

Відповідно до критерію керування, що формулюється як «максимізація 

витрат осушеного газу при мінімальному відхиленні від температури точки 
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роси», побудовано двоконтурний регулятор процесу сепарації вологи. 

Внутрішній контур створено за допомогою адаптивного регулятора тиску за 

табличним методом керування. Налаштування адаптивного регулятора 

корегуються в залежності від змін параметрів газового потоку, що надходить на 

дроселювання. Зовнішній контур створено шляхом впровадження 

екстремального регулювання за кроковим методом, що забезпечує максимізацію 

витрат осушеного газу та стійкість параметрів під час процесу керування. 

Електропривод положення засувки, яке визначає площу перерізу дроселя, 

тобто режим дроселювання, побудовано на базі крокового двигуна.  

В результаті структурно-параметричного синтезу регуляторів установки 

реалізовано релейні регулятори процесів додаткового охолодження потоку та 

утримання фазової рівноваги шляхом регулювання рівня конденсату. 

З метою впровадження результатів досліджень у промисловість 

розроблена SCADA-система експериментальної установки сепарації вологи та 

реалізована мнемосхема керування процесом сепарації. 

Ключові слова: автоматизована система керування, процес підготовки газу 

до транспортування, процес сепарації вологи, екстремальний регулятор, 

електропривод дросельного пристрою, надкритична течія, дисперсність потоку 

газу, газотранспортна мережа, SCADA-система. 

 

Leontiev P.V. Automated control system for the installation of complex gas 

preparation for transportation. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 

05.13.07 – Automation of control processes. – National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», Kharkiv, 2021. 

The thesis is dedicated to the solution of the scientific and practical issue of 

increasing the efficiency of the moisture separation process from compressed gas 

stream by reducing the time and fluctuations of transient processes under the conditions 

of transient disturbance parameters of the gas stream.The presence of delays in the 

reaction time of the object to the control effects of the regulator leads to the use of 

subordinate and adaptive control of the cooling and moisture separation processes that 

accompany the preparation of gas for treatment. 

A two-tier structure has been chosen to build the control system, which provides 

communication between the peripheral equipment and the workplace of the unit 

operator. 

On the basis of the developed models of gas treatment preparation processes, the 

identification of parameters of moisture separation experimental unit from the air flow 

has been carried out and the methods of synthesis of regulators of gas treatment 

preparation process have been worked out. The use of object modelling automation 

tools in MATLAB environment has made it possible to obtain a multipoint linearized 

object model. 

According to the control criterion, which is formulated as "maximization of dried 

gas consumption with minimal deviation from the dew point temperature", a two-

circuit regulator of the moisture separation process is built. The inner circuit is created 
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using an adaptive pressure regulator according to the tabular control method. The 

settings of the adaptive regulator are adjusted depending on changes in the parameters 

of the gas flow entering the throttling. The outer circuit is created by introducing 

extreme control by the step method, which maximizes the stream of dried gas and the 

stability of the parameters during the control process. 

The electric position of the latch, which determines the cross-sectional area of 

the throttle, i.e. the throttling mode, is built on the basis of a stepper motor.  

As a result of structural-parametric synthesis of unit regulators, relay regulators 

of processes of additional stream cooling and phase equilibrium maintenance by 

regulation of condensate level have been implemented. 

In order to implement the results of research in industry, a SCADA system of 

moisture separation experimental unit has been developed and a mnemonic scheme of 

control of the separation process has been implemented. 

Keywords: automated control system, gas treatment preparation process, 

moisture separation process, extreme regulator, electric throttle device, supercritical 

flotation, gas stream dispersion, gas transmission network, SCADA system. 
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