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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Природний газ, який постачається споживачам має не 
постійний та різнорідний компонентний склад. Це обумовлено тим, що газ 
видобувається з різних родовищ, які відрізняються за компонентним складом, а 
також змішується в процесі транспортування газопроводами та при зберіганні у 
підземних сховищах. При цьому природний газ змінюється за якісним складом, що 
може вплинути на енергоефективність виробництва, умови дотримання заданих 
параметрів технологічних процесів та якість кінцевого продукту. Тому оперативний 
контроль за компонентним складом природного газу і, як наслідок, за його енергією 
є особливо важливим для великих металургійних, хімічних підприємств та 
підприємств із великим споживанням газу з метою оптимізації технологічних схем 
та процесів, а також для проведення енергоаудиту та розроблення заходів з 
енергозбереження.  

Виходячи з цього важливим є облік природного газу не тільки в одиницях 
об’єму та об’ємної витрати але і в одиницях енергії, що підтверджує введений з 
2011р. в Україні стандарт “Природний газ. Визначення енергії: ДСТУ ISO 15112: 
2009”, який регламентує методи та порядок визначення енергії природного газу та 
постанова від 26.01.2017 р. №84 «Про затвердження Змін до деяких постанов 
НКРЕКП щодо запровадження на ринку природного газу використання одиниць 
енергії». Згідно даної постанови всі оператори газорозподільних систем повинні 
додатково передбачати у платіжних документах інформацію про обсяг енергії 
спожитого природного газу за трьома одиницями виміру: кВт·год, Гкал, МДж.  

Для визначення компонентного складу природного газу в режимі реального 
часу поряд із хроматографічними методами перспективним є застосування оптичних 
методів, які мають такі переваги відносно інших, як селективність, високу 
чутливість, точність. А газоаналізатори, побудовані на основі цих методів, прості в 
обслуговуванні, не мають розхідних матеріалів, мають відносно не високу вартість і 
можуть застосовуватись у вибухонебезпечних приміщеннях. Тому подальший 
розвиток існуючих оптичних методів для визначення компонент природного газу 
залишається актуальним питанням. 

Удосконалення оптичних методів та засобів вимірювань, що входять до складу 
систем вимірювання енергії природного газу, полягає у підвищенні швидкодії та 
чутливості вимірювання концентрації компонент газових сумішей завдяки розробці 
нових підходів до вимірювальних схем оптичних каналів, застосування сучасної 
елементної бази та засобів обробки сигналів,чому і присвячена дана дисертаційна 
робота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалась у Івано-Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу за місцем роботи здобувача на кафедрі інформаційно-вимірювальної 
техніки. Окремі питання дисертаційної роботи було вирішено при виконанні 
науково-дослідних держбюджетних робіт, де автор був виконавцем окремих 
розділів, а саме: 
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- (Д-4-01-Ф) – Наукові основи  контролю, управління і екологічного 
моніторингу об’єктами нафтогазового комплексу України (№ держреєстрації 
10101U001664, 2001-2003р.р.); 

- Наукові основи розробки методів, систем і нормативної бази для 
вимірювання та контролю обладнання і технологічних параметрів в нафтогазовій 
галузі (№ держреєстрації  РК0109U008878, 2009-2014р.р.); 

- Цільова  програма  К1 /2015 № 0115 U 007099, 2015-2017р.р. «Науково-
організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу», розділ 4.6. 
«Розроблення методів, приладів і систем для контролю технологічного обладнання і 
вимірювання параметрів технологічних процесів ГТС України». 

Мета і задачі дослідження полягають у вдосконаленні оптичного методу 
оцінювання енергетичних показників природного газу в газопроводах середнього 
тиску у режимі реального часу за допомогою трьохкюветної схеми вимірювання 
вуглеводневих компонент для вирішення проблеми раціонального використання 
природного газу та забезпечення оптимізації технологічних процесів на 
підприємствах, пов'язаних із використанням природного газу у великих об’ємах. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: 
- проаналізувати сучасні методи та засоби вимірювань концентрації основних 

вуглеводневих компонент та теплоти згоряння природного газу і провести аналіз 
процесів поширення, поглинання та відбивання інфрачервоного(ІЧ) 
випромінювання в газовій суміші; 

- розробити метод вимірювання основних вуглеводневих компонент 
природного газу безпосередньо в газопроводі в режимі реального часу шляхом 
створення нових типів вимірювальних оптичних схем і кювет ІЧ газоаналізаторів; 

- розробити метод адаптаційного оцінювання сумарної концентрації вищих 
вуглеводневих компонент природного газу на основі статистично-кореляційного 
аналізу з метою визначення енергетичних характеристик природного газу; 

- удосконалити алгоритм і пристрій перетворення і представлення інформації 
у системі контролю енергетичних характеристик природного газу на базі турбінного 
лічильника газу з метою підвищення її надійності; 

- провести експериментальні дослідження розробленого зразка ІЧ 
газоаналізатора та можливостей його застосування у складі вимірювальної системи 
контролю енергії природного газу з метою забезпечення необхідних параметрів 
технологічних процесів та їх енергоефективності, оцінити метрологічні 
характеристики та здійснити промислову апробацію розробленої вимірювальної 
системи.  

Об’єктом дослідження є процес контролю концентрації основних 
вуглеводневих компонент та енергетичних параметрів природного газу. 

Предметом дослідження є методи та засоби оцінювання енергетичних 
параметрів природного газу. 

Методи досліджень. Теоретичні узагальнення, аналіз методів оцінювання 
енергетичних параметрів природного газу здійснювались із застосуванням 
аналітичних методів дослідження. За допомогою методів оптимізації та аналітичних 
методів був реалізований оптико-абсорбційний метод вимірювання головних 
вуглеводневих компонент природного газу. Розробка методу адаптивного 



3 

оцінювання сумарної концентрації вищих складових вуглеводневих газів 
здійснювалась за допомогою методів статистичного і кореляційного аналізу та 
математичного моделювання і методу головних компонент. Удосконалення 
пристрою перетворення і представлення інформації у турбінних лічильниках газу 
здійснювалось з використанням методів кодування інформації. Розробка 
експериментального зразка системи оцінювання енергетичних параметрів 
природного газу та аналіз її похибок здійснювались з використанням теорії 
вимірювань і теорії похибок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 
- вперше запропоновано: 
• метод адаптивного оцінювання концентрації вищих горючих складових 

природного газу на основі попередньо одержаних статистичних даних аналізу його 
компонентного складу на визначеному замірному вузлі, що дозволяє зменшити 
кількість вимірювальних параметрів для визначення теплотворної здатності газу й 
підвищити оперативність контролю, 

• метод визначення концентрації основних вуглеводневих складових 
природного газу із застосуванням трьохкюветної оптичної системи та кільцевидних 
кювет, що дало змогу підвищити чутливість газоаналізатора й визначати основні 
горючі складові природного газу без попередньої підготовки проб на замірному 
вузлі; 

- отримав подальший розвиток оптичний метод визначення теплоти згоряння 
природного газу на основі вимірювання концентрації трьох основних горючих 
компонент і вмісту вищих горючих складових аналітичним методом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 
- розроблено: 
• конструкцію швидкодіючого багатоканального ІЧ газоаналізатора на 

основі удосконаленого оптичного методу контролю, 
• новий тип  вимірювальних оптичних схем і кювет для газоаналізаторів, 

які мають змогу працювати в режимі реального часу без попередньої підготовки проби 
газу, 

• пристрій для перетворення та представлення вимірювальної інформації 
у турбінних лічильниках газу, який в процесі формування і передавання 
повідомлень про переміщення мірного елементу лічильника газу зводить до 
мінімуму повторення однакових імпульсів в інформаційних блоках, а також 
ефективно відтворює дані при втраті інформації; 

- на основі запропонованого методу визначення компонентного складу 
природного газу та конструкції кювет газоаналізаторів розроблено й апробовано 
експериментальний зразок системи контролю енергії природного газу; 

- результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри 
інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 152 – «Метрологія 
та інформаційно-вимірювальна техніка» при викладанні дисциплін «Методи і засоби 
вимірювань та первинні вимірювальні перетворювачі» та «Науково-дослідна 
робота» при навчанні за бакалаврським рівнем вищої освіти (акт від 15.02.2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача.  
Основні положення та результати, що представлені в дисертації, отримані 

автором самостійно, а окремі досягнуті у співавторстві. У роботах в співавторстві 
участь здобувача є визначальною. У публікаціях, які написані у співавторстві 
дисертанту належать: у працях [2, 9, 13, 16, 25] – структура трьохкюветної схеми ІЧ 
газоаналізатора для вимірювання основних вуглеводневих компонент природного 
газу та конструкції кювет для вимірювання компонент безпосередньо в газопроводі 
в режимі реального часу; у публікаціях[10, 21] – метод адаптивного оцінювання 
концентрації вищих складових горючих газів; у роботах [4, 15] – аналіз роботи 
пристроїв перетворення та представлення інформації у лічильниках газу та 
практична реалізація представлення вимірювальної інформації з лічильників газу за 
допомогою псевдовипадкових М-послідовностей; у роботі [24] – конструкція та 
алгоритм роботи пристрою для перетворення та представлення вимірювальної 
інформації у тахометричних лічильниках газу; у роботах [6, 11, 12, 20, 22] – 
теоретичні основи, структура та алгоритм функціонування дослідного зразка 
системи вимірювання енергії природного газу; у публікаціях [5, 17, 19, 23]- 
метрологічний аналіз дослідного зразка системи вимірювання енергії природного 
газу, [8] – результати промислової апробації дослідного зразка системи вимірювання 
енергії природного газу.   

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та 
обговорювалися на наступних міжнародних та всеукраїнських науково-технічних 
конференціях:  

- другій, шостій, сьомій, восьмій, дев’ятій міжнародних науково-технічних 
конференціях “Приладобудування: стан і перспективи”, (м.Київ, 2003, 2007, 
2008, 2009, 2010 роках);  

- всеукраїнській науково-технічній конференції “Вимірювання витрати та 
кількості газу” (м.Івано-Франківськ, 17-20 травня 2005);  

- п’ятій, шостій, сьомій всеукраїнській науково-технічній конференції 
“Вимірювання витрати та кількості газу” (м.Івано-Франківськ, 2007, 2009, 
2011 роках);  

- научные исследования и их практическое применение. Современное 
состояние и пути развития(г. Иваново, 01-12 октября 2013г.);   

- Naukowo-Techniczna konferencja «FORGAZ 2014: Techniki i technologie dla 
gazownictwa-pomiary, badania, eksploatacja» (Krakow, 2014);  

- другій всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми 
автоматики та приладобудування»(м.Харків, 10-11 грудня 2015р.); 

- міжнародній науково - технічній конференції «Інформаційно - обчислювальні 
технології, автоматика та електроніка (ІТАЕ- 2016) » (м. Рівне, грудень 2016 ); 

- 6-ій  всеукраїнській науково - практичній конференції студентів та молодих 
вчених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового 
обладнання»(м.Івано-Франківськ, листопад 2017). 
Публікації. Основні результати дисертації викладені у 25публікаціях, у тому 

числі, в: 10 наукових працях (із них 3 одноосібні), що входять до переліку наукових 
фахових видань України та 1 у закордонному періодичному науковому виданню, з 
них 5 внесені до міжнародних наукометричних баз (РИНЦ, Index Copernicus), 2 
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патентах України на корисні моделі та у 12 публікаціях (із них 1 одноосібна) за 
матеріалами праць міжнародних (8 публікацій) та всеукраїнських науково-технічних 
конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
становить 222 сторінки, 48 рисунків (на окремих сторінках - 1), 11 таблиць (на 
окремих сторінках - 1), список використаних джерел з 147 найменувань на 16 
сторінках та 11 додатків на 42 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано 
мету і задачі дослідження, показано зв’язок дисертації з науковими планами та 
темами, визначено об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну, практичне 
значення та особистий внесок здобувача в одержанні результатів, подано відомості 
про їх публікацію та апробацію. 

У першому розділі розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку систем 
контролю енергетичної цінності природного газу. Проаналізовано сучасні методи та 
засоби для визначення енергетичних характеристик газової суміші з метою пошуку 
шляхів удосконалення найбільш перспективного методу та засобу, що його реалізує.  

На основі аналізу сучасних методів та засобів вимірювальної техніки для 
контролю компонентного складу природного газу з метою вдосконалення оптичного 
методу оцінювання енергетичних параметрів цього енергоносія було сформульовано 
такі узагальнення та обґрунтування: 

1. Проблема визначення компонентного складу природного газу в режимі 
реального часу є важливою для енергоємних динамічних виробничих процесів, де 
газ є основною паливною або технологічною сировиною.  

2. Потреба удосконалення методу вимірювання енергії природного газу та 
розроблення методу визначення концентрації вищих складових горючих газів 
виникає через необхідність підвищення чутливості та оперативності визначення 
вказаних параметрів, що забезпечить ефективність застосування цих методів 
безпосередньо на промислових об’єктах. Це стає можливим завдяки застосуванню 
нових підходів до вимірювальних схем оптичних каналів, сучасної елементної бази 
та засобів обробки сигналів, дозволить визначити теплоту згоряння природного газу 
з задовільною швидкодією та чутливістю без попередньої підготовки проб. 

3. Необхідність розробки багатоканального ІЧ газоаналізатора зумовлена 
малою кількістю потокових хроматографів на газопроводах середнього тиску через 
їх високу вартість та вимог до високої кваліфікації обслуговуючого персоналу.  

4. Потреба удосконалення пристрою перетворення та представлення інформації 
у турбінних лічильниках газу, які входять до складу системи контролю кількості 
енергії природного газу, виникає через можливість спотворення вимірювальної 
інформації внаслідок неконтрольованих відхилень фізико-технічних параметрів 
природного газу, що в результаті приводить до формування хибних відліків. 
Практична реалізація такого пристрою в процесі формування і передавання 
повідомлень про переміщення мірного елементу лічильника газу підвищить 
надійність та збіжність результатів вимірювання об’єму газу.  
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5. На основі результатів виконаних досліджень необхідно розробити 
експериментальний зразок системи контролю енергії природного газу і провести 
його репрезентативні дослідження  з метою підтвердження коректності зроблених у 
роботі висновків, рекомендацій, положень. 

У другому розділі розглянуто теоретичні основи побудови ІЧ 
багатоканальних газоаналізаторів. Зокрема було встановлено наступне: 

 - лінії поглинання ІЧ випромінювання вуглеводнями від бутану та вищих 
вуглеводнів накладаються або зливаються;  

- для детектування вуглеводневих компонент природного газу визначено 
частотні смуги у діапазоні валентних та обертових коливань: для метану смугу 
інтенсивності 2ν2+ν3 з центром 1,65 мкм, етану - смугу з центром λ=3,06мкм та 
пропану - з центром λ=3,36мкм, що дозволило реалізувати ідентифікацію спектрів 
поглинання ІЧ випромінювання трьома основними компонентами природного газу 
(CH4, С2H6, С3H8), які складають близько 95% об’єму газової суміші; 

- інтенсивність поглинання ІЧ випромінювання молекулами трьох основних 
компонент природного газу на даних смугах є у декілька разів вищими від 
інтенсивності інших компонент газової суміші;  

- місце положення на осі частот центра смуги поглинання ІЧ випромінювання 
газами для інженерних розрахунків можна вважати незмінним для середнього тиску 
та діапазону температур від -50 до +50 у газопроводі.  

Аналіз існуючих конструкцій одно- і двохкюветних схем вимірювання 
концентрації компонент природного газу в ІЧ газоаналізаторах дозволив 
встановити, що суттєвим недоліком у роботі таких схем є необхідність 
лабораторного дослідження коефіцієнта оптичного поглинання компоненти газу ελ. 
Для ліквідації цього недоліку розроблено трьохкюветну схему вимірювань з двома 
порівняльними і однією вимірювальною кюветами (рис.1), на основі якої 
розроблено метод визначення концентрації компонент природного газу. 

 

 
Рисунок 1 - Трьохкюветна схема вимірювань для визначення концентрації 

компоненти природного газу :1-джерело ІЧ випромінювання; 2,3,4 - ІЧ приймачі; 
Се1, Се2 - мінімальна та максимальна відомі концентрації певної компоненти у 

порівняльних кюветах відповідно; С - концентрація компоненти природного газу у 
вимірювальній кюветі. 

Концентрація певної компоненти природного газу у вимірювальній кюветі для 
трьохкюветної схеми вимірювань визначається як: 

Co Co
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(1) 

У даній формулі величини Се1, Се2 - мінімальна та максимальна відома 
концентрація певної компоненти у порівняльних кюветах; Ie1, Ie2, I - інтенсивності ІЧ 
випромінювання на виході лінії поглинання порівняльних кювет та вимірювальної 
кювети відповідно (отримуються шляхом безпосереднього вимірювання). 

Вираз (1) є коректним при відсутності у смузі детектування інших газів, окрім 
того, концентрацію якого визначають. Спектр поглинання ІЧ випромінювання 
природним газом має складну структуру завдяки накладанню спектрів компонент, 
які до нього входять. Тому для вибраних смуг поглинання конкретних компонент, 
потрібно враховувати вплив молекул, об'ємна частка яких є суттєвою. Згідно 
статистичних даних це є метан, етан та пропан. Для визначення концентрації 
кожного із трьох газів для однокюветної схеми необхідно врахувати вплив молекул 
одна на одну на вибраних смугах детектування газів. Вираз (2) враховує 
взаємозв'язок між СН4, С2Н6 та С3Н8 на смугах поглинання λ1, λ2 та λ3  відповідно: 
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де Dλ1 - оптична густина поглинання суміші газів на і-тій смузі частот; εмет (λі), 
εет(λі), εпр (λі) - молярний коефіцієнт поглинання метану, етану, пропану відповідно 
на і-тій смузі частот; Смет , Сет , Спр  - концентрація метану, етану, пропану в суміші 
природного газу; l - довжина оптичного шляху.  

Для виключення з виразу (2) молярних коефіцієнтів поглинання метану, етану, 
пропану запропоновано розв’язати систему з рівнянь (1) та (2), в результаті 
перетворень яких одержано систему (3) із коефіцієнтами (4). 
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(4) 

У результаті розв’язку системи (3) за допомогою методу Крамера одержано 
вирази (5) – (7) для визначення концентрації основних вуглеводневих компонент 
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природного газу з врахуванням впливу «сусідніх» у суміші газів, які потрапляють у 
смугу детектування. 

 
(5) 

 

 
(6) 

 

 
(7) 

Проведений аналіз конструкцій кювет довів, що оптимальною є кільцеподібна 
кювета з внутрішнім компенсатором тиску (рис.2), яка має максимальну довжину 
ходу оптичного променю l: 

 
(8) 

Це дає змогу оперативно вимірювати концентрації компонент CH4, С2H6, С3H8 
безпосередньо у газопроводі. На основі значень виміряних концентрацій компонент 
природного газу може бути розрахована його теплота згоряння. 
 

 
Рисунок 2 - Розрахункова схема кільцеподібної кювети 

 

Конструкцію вимірювальної частини потокового ІЧ газоаналізатора, де 
застосовано розроблену трьохкюветну схему вимірювання, наведено на рис. 3. 

Всередині трубопровідної вставки з перехідними фланцями 1 для вимірювання 
однієї компоненти природного газу на осі газопроводу встановлено по одній 
вимірювальній В1 та дві порівняльні А1, С1 кювети (один вимірювальний канал) з 
розсіювачами газового потоку 2 та сильфонами з приєднаною масою 3, Сn– 
порівняльна кювета n-го вимірювального каналу. Кількість вимірювальних каналів n 
відповідає кількості досліджуваних компонент природного газу.  

360 sin
sin Bl l n Rγ

γ αΠ

°
= ⋅ = ⋅
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Рисунок 3 - Вимірювальна частина швидкодіючого ІЧ-газоаналізатора 

 

Застосування кільцеподібних кювет та трьохкюветної схеми вимірювань у ІЧ 
газоаналізаторах дало змогу здійснювати вимірювання концентрації CH4, С2H6, С3H8 
безпосередньо у технологічних газопроводах без спеціальної підготовки проб з 
високою швидкодією і чутливістю, що в подальшому можна використати для 
розрахунку енергії природного газу.  

У третьому розділі доведено необхідність визначення сумарної концентрації 
С4Н10+ вуглеводневих компонент (бутану, пентану, гексану), оскільки їх внесок, 
згідно статистичних даних, у загальну теплотворну здатність природного газу 
становить величину від 1,78 до 2,53%. Тому було запропоновано  метод адаптивного 
оцінювання сумарної концентрації вуглеводневих компонент природного газу на 
основі виміряних концентрацій компонент (СН4, С2Н6, С3Н8) розробленим ІЧ 
газоаналізатором та на основі попередньо одержаних статистичних даних аналізу 
компонентного складу хроматографічним методом безпосередньо на певному 
замірному вузлі. Суть методу полягає у селективному фрагментарному опрацюванні 
попередніх статистичних даних по заданому замірному вузлу, що дозволило 
визначати прогнозовані значення вищих вуглеводневих компонент природного газу 
на основі методу медіанних центрів з подальшим розрахунком степеневих функцій. 

Для реалізації запропонованого методу визначення концентрації С4Н10+ 
протягом 2013-2014 років було проведено аналіз паспортів на газ газопроводів, які 
проходять через Івано-Франківську область. В результаті встановлено кореляційну 
залежність між вмістом пропану С3Н8 та бутанами, пентанами та гексанами з 
коефіцієнтами кореляції в межах від 0,92 до 0,74.  

Інформаційну структуру даних, яка необхідна для проведення обчислень за 
запропонованим методом, можна подати у вигляді таблиці впорядкованих за 
зростанням значень концентрації пропану, див. табл.1. 

У поданій таблиці передбачено порядковий номер (індекс) виміряних значень 
концентрацій пропану і відповідних концентрацій бутану, пентану та гексану у 
відсотках. Подані у табл. 1 дані опрацьовані із відповідної кількості N паспортів на 
газ, що одержані в результаті хроматографічного аналізу.  

Для спрощення алгоритмічної реалізації індекс відповідної концентрації 
пропану використовується, як посилання на відповідний рядок табл. 1, дані з якого 
будуть задіяні в обчисленнях. 
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Таблиця 1 - Структура масиву даних для отримання наближених значень 
концентрацій вищих вуглеводневих компонент 

№ Пропан Tab
HCC 83  Бутан Tab

HCC 104  Пентан Tab
HCC 125  Гексан Tab

HCC 146  
1 0,055 0,018 0,008 0,005 
2 0,137 0,071 0,043 0,017 
3 0,155 0,03 0,025 0,065 
… … … … … 
N 0,698 0,294 0,104 0,068 

 
На першому етапі для оцінювання проміжних значень вищих вуглеводневих 

компонент проводиться вимірювання концентрації 83HCC  на основі удосконаленого 
оптичного методу запропонованого у другому розділі роботи. 

На другому етапі здійснюється вибір k -го рядка даних з найближчим 
значенням Tab

HCC 83 , тобто }))((min{
,18383 NkHC

Tab
HC CkCabs

=
− , після чого фіксується обраний 

індекс k  -го рядка. 
На наступному етапі визначається діапазон індексів селективного вікна даних 

масиву j , мінімальний розмір якого складає дев’ять рядків, виходячи з наступних 
умов: 
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Потім здійснюється попереднє опрацювання даних селективного вікна, яке 
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)2,0(=i , що використовуються як посилання на відповідні рядки інформаційної 
таблиці 1. 

В результаті, розрахунок наближеного значення  концентрації бутану 104HCC  
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Аналогічним способом реалізується розрахунок відповідних концентрацій 
пентану 125HCC  та гексану 146HCC . Використання операції вибору медіанного 
значення з групи трьох спостережень дозволяє уникнути впливу грубих похибок та 
промахів при незначних обчислювальних затратах у випадку програмної реалізації 
запропонованого методу. За запропонованим методом проведено багаторазові 
розрахунки оцінок концентрацій вищих вуглеводнів природного газу 104HCC + для 
даного замірного вузла. На рис.4 подано залежність вмісту пропану С3Н8 від вищих 
вуглеводнів С4Н10+ на замірному вузлі ГРС Угринів. 

 
Рисунок 4- Залежність вмісту пропану С3Н8 від вищих вуглеводнів С4Н10+ на 

замірному вузлі (1- С3Н8 згідно паспортів на газ; 2- С4Н10+ згідно паспортів на газ; 
3- С4Н10+розраховано згідно запропонованої методу) 

 

При застосуванні запропонованого методу адаптивного оцінювання 
концентрації вуглеводневих компонент досягається допустима відносна похибка 
±7%. Для оцінювання енергії природного газу необхідно визначити такі параметри: 
спожитий об’єм та теплоту згоряння за визначеним компонентним складом. Тому 
було запропонована вимірювальна система, до складу якої входить багатоканальний 
інфрачервоний газоаналізатор та замірна дільниця на основі витратоміра газу 
турбінного типу. Структурна схема розробленої системи подана на рис. 5. 
 

 
Рисунок 5 - Структурна схема розробленої системи контролю енергії 

природного газу 
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Система складається із багатоканального ІЧ газоаналізатора, до складу якого 
входять джерела ІЧ випромінювання Д1-Дn, оптичні системи ОС1 - ОСn, кювети 
(порівняльні А1,С1- Аn,Сn та вимірювальні В1- Вn) приймачі ІЧ випромінювання ПА1- 
ПСn, мультиплексори М1- Мn, мікропроцесорний контролер МК і пристрій передачі 
та відображення вимірювальної інформації ПВІ, а також замірної дільниці для 
вимірювання об’єму газу, яка складається з лічильника газу Q і давачів температури 
Т та абсолютного тиску Р. Промінь ІЧ випромінювання проходить через оптичну 
систему і потрапляє на фотоприймач, де інтенсивність випромінювання 
перетворюється у напругу, яка є функцією від інтенсивності поглинання ІЧ 
випромінювання у трьох кюветах: одній вимірювальній та двох порівняльних. З 
мультиплексора сигнал поступає на мікроконтролер, у склад якого входять 5 
вимірювально-обчислювальних блоків (модулів), які реалізують розроблений 
алгоритм (рис. 6). 
 

     
Рисунок 6 - Блок-схема алгоритму опрацювання даних вимірювальних каналів 

контролю концентрації вуглеводневих компонент 
 

На рис.6 наведено алгоритм опрацювання даних вимірювальних каналів ІЧ 
газоаналізатора з використанням їх для  визначення енергії природного газу. 

У четвертому розділі наведено інформацію про результати розробки 
принципової схеми системи контролю енергії природного газу (рис. 7). 
Експериментальний зразок системи складається з двох функціонально незалежних 
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систем: вимірювання об’єму газу з приведенням до нормальних умов та визначення 
його компонентного складу. На дослідній установці ПАТ «Івано-Франківськгаз», 
була встановлена трубна вставка ІЧ газоаналізатора із іншими його блоками (Рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 -  Принципова схема експериментального взірця системи контролю 

енергії природного газу 
 

Для керування імпульсами струму лазерів і початком/кінцем оцифрування АЦП 
використовується мікроконтролер SAB80C166. Як ІЧ лазери використано ПДЛ на 
подвійній гетероструктурі LD-1665-0010-DFB-1, IR-WGM-30, LD-330, які генерують 
ІЧ випромінювання з центрами смуг 1,65 мкм, 3,06 мкм, 3,36 мкм відповідно. Для 
детектування етану та пропану застосовано ПДЛ ІR-WGM-30 та LD330. Через 
волоконно-оптичну систему ОСі ІЧ випромінення поступає в оптичний пристрій 
вводу/виводу ПВВі, який реалізує трьохканальний ввід/вивід ІЧ випромінення у 
багатоходові кювети Аі, Ві, Сі. Після проходження кювет ІЧ випромінення поступає 
на фотоприймачі і-тої кювети (ПАі,ПВі,ПСі). Як фотоприймачі використано 
фотодіоди PD 36-05 PRW та PD 24-05 PRW Після підсилення сигналу здійснюється 
його оцифровування та подальша обробка згідно алгоритму. 

Одним з варіантів реалізації представлення параметрів обертання турбінки в 
лічильниках об’єму природного газу, з метою підвищення його збіжності, 
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запропоновано використання квазітрійково - маніпульовані кодові послідовності в 
базисі Галуа (рис.8). На рис. 8,б показано, як формується вихідний сигнал 
первинного перетворювача у вигляді трипозиційного кодового сигналу. 

 
Рисунок 8 - а) Фрагмент скануючого диска, на якому реалізується квазітрійкова 

маніпуляція елементами М-послідовності кодів поля Галуа, б) сигнали блоку 
перетворення форми інформації; в) пристрій перетворення та представлення 

вимірювальної інформації у турбінних лічильниках газу 
 

Визначення величини кутового переміщення (рис.8, а) здійснювалось за 
допомогою трипозиційної оптопари (випромінювачів і фотоприймачів), які 
забезпечують формування імпульсів в базисі Галуа при проходженні світлового 
потоку крізь щілини скануючого диска, рух якого є функцією витрати газу, що 
пройшов через лічильник. На цей пристрій одержано деклараційний патент України. 
У ході метрологічного аналізу експериментального зразка системи контролю енергії 
природного газу було визначено відносну розширену невизначеність оцінки енергії 
газової суміші та відносну сумарну невизначеність, які становлять при довірчій 
ймовірності р=0,95 5,87% та 2,65% відповідно. На базі ПАТ “Івано - Франківськгаз” 
проведено промислову апробацію експериментального зразка системи контролю 
енергії природного газу (Акт промислової апробації експериментального зразка 
системи контрою енергії природного газу від 22.09.2011р.). Результати апробації 
занесено в таблицю 2. 
 

Таблиця 2 - Результати апробації в умовах ПАТ “Івано-Франківськгаз” 
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1 92,154 4,122 0,952 8360 92,361 0,207 4,160 0,038 0,931 0,021 8487 127 
2 94,238 2,631 1,052 8405 94,445 0,207 2,599 0,032 1,043 0,009 8502 97 

3 95,204 1,715 0,533 8024 95,930 0,726 1,722 0,007 0,541 0,008 8194 170 
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За результатами промислової апробації встановлено, що експериментальний 
зразок системи контролю енергії відповідає зазначеним технічним характеристикам. 
Зокрема максимальні відносні невизначеності вимірювання об’ємної частки метану 
становлять -0,440%, вимірювання етану-0,532%, вимірювання пропану-1,273%, 
визначення теплотворної здатності - 1,223%. Таким чином, відносна розширена 
невизначеність оцінки енергії природного газу лежить в допустимих межах, а 
розроблена система може бути використана для обліку енергії природного газу на 
підприємствах нафтогазового комплексу, хімічної та металургійної промисловості. 

У додатках подано розрахунок геометричних параметрів кювет з 
багаторазовим відбиванням, гістограми розподілу компонентів природного газу на 
основі статистичних даних вибірки, тексти основних модулів програмного 
забезпечення, зчитування та опрацювання вимірювальної інформації, акт 
промислової апробації експериментального взірця системи контролю енерговмісту 
природного газу в умовах ПАТ “Івано-Франківськгаз ”, акт про використання у 
навчальному процесі наукових результатів дисертаційної роботи. 
 

ВИСНОВКИ 
На основі виконаних аналізу, теоретичних і експериментальних досліджень 

розв’язано важливу науково-прикладну задачу вдосконалення оптичного методу 
оцінювання енергетичних параметрів природного газу шляхом розроблення нових 
та вдосконалення існуючих методів і засобів вимірювань енергетичних 
характеристик природного газу і при цьому отримано такі основні результати: 

1. В результаті аналізу сучасних методів та існуючого нормативного 
забезпечення оцінювання енергетичних параметрів природного газу доведено, що 
об’ємну теплоту згоряння природного газу та відповідно його енергію доцільно 
визначати саме за його компонентним складом засобами вимірювання на основі ІЧ 
спектроскопії. Проведено дослідження для детектування вуглеводневих компонент 
природного газу та вибрано для метану, етану та пропану смуги із центрами 1,65; 
3,06 та 3,36 мкм відповідно. 

2. Запропоновано метод для вимірювання основних горючих складових 
природного газу шляхом застосування трьохкюветної оптичної системи та 
розроблено конструкцію кільцевидних кювет, що дозволило підвищити чутливість 
ІЧ газоаналізатора й визначати основні вуглеводневі компоненти природного газу 
без попередньої підготовки проб на замірному вузлі. 

3. Розроблено метод адаптивного оцінювання cумарної концентрації вищих 
складових горючих газів (бутану, пентану, гексану) на основі виміряних компонент 
(СН4, С2Н6, С3Н8) та попередньо одержаних статистичних даних аналізу 
компонентного складу безпосередньо на визначеному замірному вузлі, що 
дозволило зменшити кількість вимірюваних параметрів для визначення 
теплотворної здатності газу та підвищити оперативність її контролю до 3 хв. 

4. Удосконалено пристрій перетворення та представлення інформації у 
турбінних лічильниках газу, які входять до складу системи вимірювання енергії 
природного газу, за рахунок використання квазітрійково- маніпульованих кодових 
послідовностей в базисі Галуа, що підвищує достовірність одержання інформації 
про виміряну об’ємну витрату  в діапазоні від 16 до 160 м3/год ~ у 2 рази. 
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5. Розроблено структуру та алгоритм функціонування розробленої системи 
контролю енергії природного газу, обрано методи та засоби метрологічного 
забезпечення системи та проведено її метрологічний аналіз, в ході якого було 
оцінено відносну розширену невизначеність контролю енергії природного газу, яка 
становить 5,87%, а відносна сумарна невизначеність результату оцінювання теплоти 
згоряння газової суміші склала 2,65%. 

Проведено дослідження розробленого експериментального зразка системи 
контролю енергії в умовах атестованої випробувальної метрологічної лабораторії 
ПАТ «Івано-Франківськгаз», які довели правильність прийнятих наукових та 
практичних рішень. 
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АНОТАЦІЯ 
Романів В.М. Удосконалення оптичного методу оцінювання енергетичних 

параметрів природного газу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 
забезпечення» (15 – Автоматизація та приладобудування). – Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2018, 
Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливої науково-прикладної 
задачі – вдосконалення оптичного методу оцінювання енергетичних параметрів 
природного газу шляхом розроблення нових та вдосконалення існуючих методів і 
засобів вимірювань енергетичних характеристик природного газу. 

Для вирішення сформульованої задачі розроблено структуру трьохкюветної 
схеми ІЧ газоаналізатора для вимірювання основних вуглеводневих компонент 
природного газу та конструкції кювет для вимірювання компонент безпосередньо в 
газопроводі в режимі реального часу та запропоновано метод адаптивного 
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оцінювання сумарної концентрації вищих вуглеводневих компонент природного 
газу на основі статистично-кореляційного аналізу з метою подальшого визначення 
енергетичних характеристик природного газу; удосконалено пристрій перетворення 
та представлення інформації у турбінних лічильниках газу, які входять до складу 
системи контролю енергії природного газу; розроблено структуру та алгоритм 
функціонування експериментального зразка системи контролю енергії природного 
газу та проведено її метрологічний аналіз. 

Ключові слова: природний газ, оптичний метод, енергія, компонентний склад, 
метрологічний аналіз. 
 

АННОТАЦИЯ 
Романив В.М. Усовершенствование оптического метода оценки 

энергетических параметров природного газа. - Квалификационная научная работа 
на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.01.02 «Стандартизация, сертификация и метрологическое 
обеспечение» (15 - Автоматизация и приборостроение). - Ивано-Франковский 
национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2018, 
Национальный научный центр «Институт метрологии», Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена решению важной научно-прикладной задачи - 
усовершенствование оптического метода оценки энергетических параметров 
природного газа путем разработки новых и совершенствования существующих 
методов и средств измерений энергетических характеристик природного газа. 

Для решения сформулированной задачи разработана структура трьохкюветной 
схемы ИК газоанализатора для измерения основных углеводородных компонент 
природного газа и конструкции кювет для измерения компонент непосредственно в 
газопроводе в режиме реального времени и предложен метод адаптивного 
оценивания суммарной концентрации высших углеводородных компонент 
природного газа на основе статистически- корреляционного анализа с целью 
дальнейшего определения энергетических характеристик природного газа; 
усовершенствовано устройство преобразования и представления информации в 
турбинных счетчиках газа, которые входят в состав системы контроля энергии 
природного газа; разработана структура и алгоритм функционирования 
экспериментального образца системы контроля энергии природного газа и проведен 
ее метрологический анализ. 

Ключевые слова: природный газ, оптический метод, энергия, компонентный 
состав, метрологический анализ. 
 

ABSTRACT 
Romaniv V.M. An improvement of the optical method for estimating the energy 

parameters of natural gas. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
Thesis for the degree of a candidate of technical sciences in the specialty 05.01.02 

"Standardization, certification and metrological support" (15 - Automation and 
instrumentation). - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-
Frankivsk, 2018, National Science Center "Institute of Metrology", Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and applied 
problem –an improvement of the optical method for estimating the natural gas's energy 
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parameters by developing a new and improving existing methods and means of measuring 
the energy characteristics of natural gas. 

The analysis of modern methods and existing normative supportfor estimating  
energy indicators of natural gas is carried out. It is proved that the volumetric heat of 
natural gascombustion and its energy should be determined precisely by its component 
composition by measuring instruments based on infrared (IR) spectroscopy. 

The research was conducted for the detection of hydrocarbon components of natural 
gas and the methane, ethane and propane of the band with centers of 1.65; 3.06 and 3.36 
μm were chosen. 

The researches of propagation  processes of infrared radiation in natural gas and 
fiber optic channel and reflection and scattering on bounding surfaces are carried out. 
Obtained results were putted as the basis of the developed three-color scheme for 
measuring the concentration of natural gas components to increase the sensitivity of the 
optical control method. 
There was proposed an adaptive estimation method for higher hydrocarbon components 
concentrations of natural gas basing on statistical analysis of the natural gas component 
composition of the main gas deposits in the world and Ukraine. The essence of the method 
is based on the selective fragmentary processing of statistical data in conjunction with the 
method of median centers with the subsequent calculation of functions of polynomial, 
which allowed to implement the algorithm for measuring the volume concentration of 
natural gascomponents, that means the direct simultaneous measurement of the three main 
components (СН4, С2Н4, С3Н8) in strips having a minimal impact on each other, and in 
determining the total concentration of higher hydrocarbon components. 

An offered method was used as the basis for the development of a structural scheme 
and algorithm for the functioning of the natural gas monitoring system. There was 
developed a software in order to implement the algorithm of functioning. In this case, the 
relative error of the concentration determination for the higher components of С4Н10+ does 
not go beyond the limit ± 7%. 

There has been improved the device for transformation and presentation of 
information in turbine gas meters, which are a part of measurement systemof natural gas 
energy. A projected device while forming and transmitting messages about the movement 
of a measuring element eliminates the possibility of repeating the same signals in 
information blocks, and can also effectively reproduce the data in case of loss the 
information. 

 It is shown that the developed system provides control of natural gas energy with a 
relative expanded uncertainty of control which is equal 5.87%. 

The industrial testing of the experimental modelwere carried out basing on "Ivano-
Frankivsk gas", which confirmed the correctness of theoretical conclusions, 
recommendations and practical decisions. 

Key words: natural gas, optical method, energy, component composition, 
metrological analysis. 
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