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АНОТАЦІЯ 

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. 

Методи дослідження основані на моделюванні процесів течії газу в об’єкті 

керування, що 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. 

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 
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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 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. 
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ABSTRACT 

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. – The 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 research methods are based on modelling gas flow processes in the object of 

control, which is based on the laws of gas dynamics and thermodynamics, followed by the 

use of methods of integral and differential calculus, in particular the finite element method. 

The study of the dynamics of the mechatronic device involved in the system is carried out 

on the basis of the laws of electrical engineering and mechanics. Linearization of the 

control object is performed on the basis of Jacobian matrix calculus. Controls are based on 

the methods of automatic control theory and matrix calculus theory. The principles of 

extreme regulation are used to optimize the modes of moisture separation. 

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. 
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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 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. 

Key words: 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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