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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. 

Проведено аналіз сучасних методів та існуючого нормативного 

забезпечення оцінювання енергетичних показників 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 інфрачервоної (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. 

Проведено дослідження процесів поширення ІЧ випромінювання у 

природному газі і оптоволоконному каналі та відбивання і розсіювання його на 

обмежуючих поверхнях. Отримані результати покладено в основу розробленої 

трьохкюветної схеми вимірювання концентрації компонент природного газу 

для підвищення чутливості оптичного методу контролю.  

Запропоновано метод адаптивного оцінювання концентрацій вищих 

вуглеводневих компонент природного газу на основі проведеного 
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статистичного аналізу компонентного складу природного газу основних 

газових родовищ світу та України. Суть методу ґрунтується на селективному 

фрагментарному опрацюванні статистичних даних сумісно із методом 

медіанних центрів з подальшим розрахунком функцій степеневого полінома, 

що дозволило реалізувати алгоритм вимірювання об’ємної концентрації 

складових природного газу, котрий полягає у безпосередньому одночасному 

вимірюванні основних трьох компонент (СН4, С2Н4, С3Н8) на смугах,  що мають 

мінімальний вплив одна на одну, та у визначенні сумарної концентрації вищих 

вуглеводневих компонент.   

Запропонований метод був покладений в основу розробки структурної 

схеми та алгоритму функціонування системи контролю енергії природного 

газу. Для реалізації алгоритму функціонування розроблено відповідне 

програмне забезпечення. При цьому відносна похибка визначення концентрації 

вищих компонент С4Н10+ не виходить за границі ± 7%. 

 Удосконалено пристрій перетворення та представлення інформації у 

турбінних лічильниках газу, які входять до складу системи вимірювання енергії 

природного газу. Спроектований пристрій в процесі формування і передавання 

повідомлень про переміщення мірного елементу лічильника газу виключає 

можливість повторення однакових сигналів в інформаційних блоках, а також 

може ефективно відтворювати дані при втраті інформації. 

Показано, що розроблена система забезпечує контроль енергії природного 

газу з відносною розширеною невизначеністю контролю 5,87%. 

Розроблено методику приготування порівняльних сумішей та заповнення 

ними порівняльних кювет, що дозволило визначити порядок і об’єм робіт з 

промислової апробації експериментального зразка системи контролю енергії 

природного газу. 

Проведено промислову апробацію експериментального зразка системи 

контролю енергії природного газу на базі ПАТ “Івано-Франківськгаз”, що 

підтвердило правильність прийнятих теоретичних висновків, рекомендацій та 

практичних рішень.  
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Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри 

інформаційно-вимірювальної техніки Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу при викладанні дисциплін «Методи і 

засоби вимірювань та первинні вимірювальні перетворювачі» та «Науково-

дослідна робота».  

Ключові слова: природний газ, оптичний метод, енергія, компонентний 

склад, метрологічний аналіз. 
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тахометричних лічильниках газу / Мельничук С. І., Романів В. М. 

(Україна). – заявка № u2005 05738 ; заявл. 13.06.2005 ; опубл. 15.02.2006, 

Бюл. № 2. 

25. Патент 28992 Україна МПК (2006) G 01 № 21/00. Багатоканальний 

потоковий інфрачервоний газоаналізатор / Чеховський С. А., Романів В. 

М., Ващишак С. П., Ващишак І. Р. (Україна). – заявка № u2007 10407 ; 

заявл. 19.09.2007 ; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21. 

 

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 parameters by developing a new and improving existing methods and means 

of measuring the energy characteristics of natural gas. 
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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 
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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 method of preparation of comparative mixtures and filling them with 

comparative cuvet has been developed. That allowed to determine an order and 

volume of work on industrial testing of the experimental sample of the system for 

monitoring thenatural gas energy. 

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. 

The research results were introduced into the educational process of the 

Department of Information and Measurement Technologies of Ivano-Frankivsk 

National Technical University of Oil and Gas while teaching the following 

disciplines "Methods and Means of Measurements and Primary Measuring 

Transformers" and "Research Work". 

Key words: natural gas, optical method, energy, component composition, 

metrological analysis. 
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ВСТУП 

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 
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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: 

- (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 
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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 
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аналітичних методів дослідження. За допомогою методів оптимізації та 

аналітичних методів був реалізований оптико-абсорбційний метод вимірювання 

головних вуглеводневих компонент природного газу. Розробка методу 

адаптивного 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, 
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• 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.). 

Особистий внесок здобувача.  

Основні положення та результати, що представлені в дисертації, отримані 

автором самостійно[1-4], а окремі досягнуті у співавторстві. У роботах в 

співавторстві участь здобувача є визначальною. У публікаціях, які написані у 

співавторстві дисертанту належать: у працях [5-9] – 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, 11] – 

метод адаптивного оцінювання концентрації вищих складових горючих газів; у 

роботах [12, 13] – аналіз роботи пристроїв перетворення та представлення 

інформації у лічильниках газу та практична реалізація представлення 

вимірювальної інформації з лічильників газу за допомогою псевдовипадкових 



25 
 
М-послідовностей; у роботі [14] – конструкція та алгоритм роботи пристрою 

для перетворення та представлення вимірювальної інформації у тахометричних 

лічильниках газу; у роботах [15-19] – теоретичні основи, структура та алгоритм 

функціонування дослідного зразка системи вимірювання енергії природного 

газу; у публікаціях [20-24]- метрологічний аналіз дослідного зразка системи 

вимірювання енергії природного газу, [25] – результати промислової апробації 

дослідного зразка системи вимірювання енергії природного газу.   

Апробація результатів дисертаційної 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 ); 
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- 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 25 публікаціях, 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 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. 
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НОРМАТИВНОГО ТА 

ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

На даний час облік природного газу здійснюється об’ємними 

витратомірами та лічильниками газу в м3/с або м3 без врахування енергетичної 

цінності газового потоку. Перехід на облік спожитого газу в одиницях енергії 

(Мдж, ккал) дозволить споживачеві здійснювати оплату не за використаний 

об’єм природного газу, а за його корисну теплову енергію.  

На виконання зобов’язань України в рамках  Енергетичного 

Співтовариства в частині обліку природного газу в одиницях енергії, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.16р. 

№418-р, а також рекомендацій Круглого столу Комітету Верховної Ради 

України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки «Запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях 

енергії. Якість природного газу» Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 

України» розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів із запровадження в Україні обліку природного газу 

в одиницях енергії».  

Слід відмітити, що в Україні є ряд великих металургійних та хімічних 

підприємств, теплоелектростанцій та інших споживачів для яких енергія газу 

впливає на якість продукції і технологічних процесів. Зокрема, на великих 

підприємствах для визначення показника енергоємності продукції 

розраховують енергію кожного виду палива з метою визначення собівартості 

продукції та підвищення екобезпеки [26, 27]. Важливим також є оптимізація 

параметрів технологічних процесів, де застосовується природний газ, завдяки 

оперативному контролю його енергії. Згідно чинних нормативних документів 

[28] для визначення енергетичних параметрів природного газу вимірюють його 

компонентний склад.  
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1.1 Аналіз основних визначень і параметрів природного газу, як 

енергоносія  

 

Якість газу - це властивість природного газу, яка визначається його 

складом і фізичними властивостями [29]. Природний газ – це суміш газів, які 

утворились в надрах землі і є однією із головних енергетичних копалин, яка 

широко використовується як в промисловості так і в побуті. Для пояснення 

походження природного газу існує три теорії, які пояснюють і компонентний 

склад природного газу [30]: 

- перша теорія полягає у твердженні, що природний газ утворився 

внаслідок анаеробного розкладання органічних речовин, 

- друга - базується на абіогенному (неорганічному) походженні 

природного газу, вона побудована на основі теоретичних уявлень про газ, як 

продукт синтезу водню і вуглецю в приповерхневих ділянках земної кори; 

- третя - комбінована (осадово-органічна), яка припускає утворення 

природного газу за двома відомими теоріями, які не виключають одна одну.  

В інституті геології та мінералогії ім. В.С. Соболева та інституті фізики 

високих тисків ім. Л.Ф. Верещагина були проведені досліди при, яких 

відтворювались умови формування земної кори з метою підтвердження теорій 

походження природного газу [30]. У результаті досліджень були одержані 

газові суміші, які ідентичні за складом природному газу. Причому при 

використанні абіогенної теорії одержувався так званий «сухий газ», який 

складається переважно з метану, а при  органічній теорії, як джерело органіки 

використовувався вапняк, був одержаний «жирний газ» із великим вмістом 

етану та високомолекулярних вуглеводнів. Також було встановлено, що 

компонентний склад залежить крім теорії походження, ще і від швидкості 

охолодження. При швидкому охолодженні збільшується об'ємна частка етану, 

при повільному збільшуються об'ємні частки високомолекулярних вуглеводнів 

(пропану, бутану, пентану, гексану та вищих)[30].  
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Природний газ поставляється до споживачів в Україні через 

газотранспортні мережі із родовищ Середньої Азії, Європи та Росії, а також з 

власних родовищ, які зосереджені, в основному, на східній Україні, та у меншій 

мірі, на заході України і раніше на шельфі Чорного моря. Тому компонентний 

склад природного газу, що використовується споживачами не постійний і 

залежить від походження та геологічної історії кожного родовища і може 

містити до 15 компонент [31]. 

Загалом газ, який поставляється споживачам представляє собою газову 

суміш вуглеводневих та супутніх газів, об’ємна частка яких залежить від дебіту 

свердловин на родовищах з яких транспортується газ. Крім того, газ на 

родовищах перед подачею у газопровід піддається попередній обробці для 

приведення його характеристик до вимог існуючих стандартів (осушка, 

очищення від механічних домішок, відокремлення сірководню тощо) [31]. 

Основними якісними характеристиками природного газу є його густина, 

відносна густина, число Воббе, теплота згоряння та енерговміст (енергія). 

Густину газу вимірюють за допомогою густиномірів або визначають 

непрямими методами на основі вимірювань параметрів стану середовища, 

визначенням його складу і проведенням розрахунку. 

Для практичного визначення густини природного газу застосовується 

формула [31,32]: 

KTP
TP

c

cc

⋅⋅
⋅⋅

=
ρρ ,      (1.1) 

де Pc, Tc – тиск та температура газу за стандартних умов (Pc=0,101325 МПа, 

Tc=293,15 К); К- коефіцієнт стисливості; Р,Т - тиск та температура газу за 

робочих умов; ρс – густина газу за стандартних умов, яка визначається з виразу, 

[31,32]:  

cc

c
c ZTR

PM
⋅⋅
⋅⋅

=
310ρ ,     (1.2) 

де М - молярна маса газу,г/моль; R =8,31 Дж/(моль·К) - універсальна газова 

стала; Zc - фактор стисливості за стандартних умов. 
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Відносна густина газу – це безрозмірна величина, яка визначається із 

відношення густини газу до густини повітря за однакових умов [32]. 

Число Воббе – характеристика горючого газу, яка визначає 

взаємозамінність горючих газів при спалюванні їх на побутових і промислових 

пристроях для горіння. Число Воббе визначається, як відношення значення 

вищої об’ємної теплоти згоряння при певних стандартних умовах, до 

квадратного кореня відносної густини при тих самих умовах [28]. 

d
HW = ,     (1.3) 

де d - відносна густина природного газу; Н - вища об’ємна теплота згоряння 

при певних стандартних умовах. 

Теплота згоряння - кількість теплоти, виділена під час повного згоряння 

одиниці об’єму сухого газу, виміряного за стандартних умов [28,32]. 

Розрізняють теплоту згоряння природного газу (теплотворну здатність) 

вищу та нижчу. Вища теплота згоряння – це кількість тепла, яка може 

виділитись при повному згорянні у повітрі визначеної кількості газу так, щоб 

тиск при якому відбувається реакція, залишався постійним, а всі продукти 

згоряння приймають таку ж температуру, що і температура реагентів. При 

цьому всі продукти знаходяться у газоподібному стані, за виключенням води, 

яка конденсується у рідину при цій температурі. Нижча теплота згоряння – 

кількість тепла, яка може виділитись при повному згорянні у повітрі визначеної 

кількості газу так, щоб тиск при якому відбувається реакція, залишався 

постійним, а всі продукти згоряння приймають таку ж температуру, що і 

температура реагентів. При цьому всі продукти знаходяться у газоподібному 

стані.  

Якщо теплоту згоряння природного газу визначати на основі 

компонентного складу, вираженого у молярних долях, тоді її знаходять з виразу 

[28,32,33]: 

∑
=

⋅=
N

j
jj HXH

1
)( ,     (1.4) 
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де H - значення молярної теплоти згоряння суміші (вищої або нижчої); jH -

значення молярної теплоти згоряння j-того компонента газової суміші (вищої 

або нижчої); jX - молярна доля j-того компонента. 

Якщо теплоту згоряння природного газу визначати на основі 

компонентного складу вираженого у масових долях, тоді вона розраховується з 

виразів [28 ,33]: 

 

∑
=

⋅
= N

j
jj MX

HH

1
)(

ˆ ,     (1.5) 

або 

j

N

j

j
j H

M
M

XH ˆ)(ˆ
1

⋅⋅= ∑
=

,    (1.6) 

 

де Ĥ - значення масової теплоти згоряння суміші (вищої або нижчої); jĤ -

значення масової теплоти згоряння j-того компонента суміші (вищої або 

нижчої);  jM - молярна маса j-того компонента суміші; M - молярна маса суміші. 

Якщо теплоту згоряння природного газу визначати на основі 

компонентного складу вираженого у об’ємних долях тоді її розраховують з 

формули [28, 33]:  

 

∑

∑
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,     (1.7) 

де H - значення об’ємної теплоти згоряння суміші(вищої або нижчої); jH - 

значення об’ємної теплоти згоряння j-того компонента суміші (вищої або 

нижчої); jb - коефіцієнт сумування. 

У випадку, коли компонентний склад невідомий, теплотворну здатність 

газу Нс (питому об’ємну теплоту згорання) визначають з виразу [32]: 
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)65197,0042420,05219,0(453,85 yXaXccH −⋅−+⋅⋅= ρ ,  (1.8) 

де ρс – густина газової суміші за стандартних умов; Xа, Xу- молярні долі азоту і 

діоксиду вуглецю відповідно.  

Для комерційних розрахунків найчастіше використовують об’ємну 

теплоту згоряння. Слід враховувати також вплив парів води на значення 

теплоти згоряння. Оскільки, при використанні газового хроматографа, як 

правило аналізуються всі важливі компоненти за виключенням води, тому 

обчислені значення відносяться до осушеного газу, навіть якщо газ в дійсності 

може містити пари води. І навпаки, при визначенні об’ємної теплоти згоряння 

деякими калориметрами, перед спалюванням насичують горючий газ парами 

води. Тому будуть виміряні і представлені значення теплоти згоряння на 

насиченій основі.  Тобто ці значення будуть нижчі від значень ненасиченого 

газу через заміщення горючого газу парами води у вимірювальній системі. 

Таким чином, при виборі методу для визначення теплоти згоряння 

природного газу безпосередньо у газопроводі необхідно особливо коректно 

враховувати його вологість, яка впливає на енергію газу. 

У роботі [34] досліджувалась залежність зміни складу і густини потоку 

природного газу. Авторами роботи встановлено, що для газового балансу при 

комерційних взаєморозрахунках доцільно використовувати об’ємну теплоту 

згоряння, а не масову, оскільки, за досліджуваний період було встановлено, що 

розкид оцінок теплових характеристик одиниці маси суттєво менший за 

аналогічний розкид оцінок теплових характеристик одиниці об’єму. У роботі 

[35] зазначено, що визначення густини газового потоку пікнометричним чи 

хроматографічним методами суттєво впливає на значення теплотворної 

здатності газу. 

Однією із важливих якісних характеристик природного газу, яка поки що 

не використовується в Україні для комерційного обліку та взаєморозрахунків за 

спожитий газ, є його енергія.  
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На рис.1.1 наведено діаграму процентного вмісту 5-ти основних 

компонент (метану, етану, пропану, бутану, пентану) у 1м3 

середньостатистичного природного газу, який добувався на території України, а 

на рис.1.2 показана діаграма вкладу кожного з цих газів у теплотворну 

здатність 1м3. 

Із рис.1.1 та 1.2 видно, що вклад кожного із 5 елементів у теплотворну 

здатність газової суміші не відповідає їх об’ємним часткам. Тому доцільно 

проводити облік природного газу саме у величині, яка б враховувала його 

калорійність, тобто контролювати його енергію. 
 

  
 

Рисунок 1.1 - Процентний вміст 5-ти основних компонент у 1м3 

середньостатистичного природного газу 
 

 
Рисунок 1.2 - Процентний вміст 5-ти основних компонент у теплотворній 

здатності 1м3 середньостатистичного природного газу 
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Зв’язок енергії газового потоку Е із його теплотворною здатністю Нс 

розраховується з виразу [36]: 

∑
=

⋅=
n

i ciVciHE
1

,     (1.9) 

де Vci - об’єм газу, приведений до стандартних умов, м3; Нсі – теплотворна 

здатність горючого газу за стандартних умов, МДж/м3 або ккал/м3, визначена в 

інтервалі Δτі; Δτі- і-тий проміжок часу між двома визначеннями Нс. 

Із виразу (1.9) випливає, що енергія природного газу безпосередньо 

залежить від компонентного складу його горючих складових.  

 

1.2.Сучасний стан нормативних і розпорядчих документів, що 

забезпечують вимірювання енергетичних характеристик природного газу   

 

На даний час вимірювання енергетичних характеристик природного газу 

регламентується наступними основними нормативними та розпорядчими 

документами: - Закон України "Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу" [37]; - ДСТУ ІSO 15112:2009 Природний газ. Визначення 

енергії [38]; - ДСТУ ІSO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти 

згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного 

складу [28]; - ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та 

розрахування питомих витрат енергоресурсів [39]; ДСТУ ІSO 6974:2007 

Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової 

хроматографії. [40]; ДСТУ 2614-94 Метрологія. Державна повірочна схема для 

засобів вимірювань енергії згоряння [41]; ГОСТ 5542-87 Газы горючие 

природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. 

Технические условия [42]. 

Дана нормативна база в достатній мірі прописує методи та засоби 

визначення енергетичних характеристик та їх метрологічного забезпечення, а 
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також встановлює вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не 

дивлячись на те що, навіть деякі із них мають чинність декілька десятиліть.  

Як вже зазначалось основним енергетичним параметром природного газу 

є його енергія. У [38] пропонується визначати енергію природного газу прямим 

або непрямим методами. Застосування прямого методу передбачає 

вимірювання енергії безпосередньо на замірному вузлі без визначення кількості 

природного газу Q та його теплоти згоряння Н. Однак згідно [38] такі ЗВТ ще 

не пройшли апробацію і на них немає міжнародних стандартів. При непрямому 

вимірюванні енергію визначають за результатами вимірювання або раніше 

обчислених значень об’єму/маси природного газу його теплоти згоряння та 

інших параметрів. У [38] подано декілька способів проведення непрямих 

визначень енергії. Це безпосередньо на вимірювальному вузлі вимірюються 

об’єм та теплота згоряння з подальшою передачею даних на центральну 

енерговимірювальну станцію де визначають енергію. Інший метод полягає у 

вимірюванні об’єму на кожній точці між договірними сторонами та визначенні 

теплоти згоряння представницьким способом на деяких з них. Тип визначення 

теплоти згоряння залежить від розташування вхідої/вихідної станції в мережі і 

характеристик потоку газу [38]. Це пов’язано з тим, що використання 

калориметрів на всіх вузлах обліку є економічно недоцільно.  

У [41] нормуються метрологічні характеристики (МХ) засобів 

вимірювальної техніки (ЗВТ) для визначення енергетичних характеристик 

природного газу на базі державного первинного еталону одиниці енергії 

згоряння. В склад еталону входить калориметрична установка на основі 

бомбового ізопериболічного калориметра. 

Нормативний документ [42] визначає вимоги до фізико-хімічних 

показників природного газу, який постачається споживачам України. Згідно 

даного документу теплота згоряння не повинна бути меншою за 7600 ккал 

(31,8МДж), а число Воббе повинно знаходитись в межах від 9850 до 13000 

ккал/м3 (41,2-54,5 МДж/м3). У [29] наведено технічні вимоги щодо якості 

природного газу на основі нормативних документів Європейського Союзу та 
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України. Проаналізувавши їх можна зробити наступні висновки щодо 

енергетичних параметрів природного газу: у європейських державах на відміну 

від України регламентується діапазон вищої теплоти згоряння, число Воббе в 

Україні має ширші межі ніж у європейських специфікаціях на газ, найбільш 

інформативними енергетичними показниками природного газу є теплота 

згоряння та його енергія [29]. 

 

1.3 Аналіз методів та засобів вимірювальної техніки для оцінювання 

енергетичних параметрів природного газу 

 

1.3.1 Методи та засоби визначення теплотворної здатності природного 

газу та його компонентного складу  

 

Для визначення об’ємної теплоти згорання природного газу 

використовують прямі та непрямі методи. До прямих відносять калориметричні 

методи, до непрямих – розрахунковий метод, який базується на визначенні 

теплоти згорання виходячи із компонентного складу газової суміші, та 

кореляційні методи, в основу яких покладена кореляційна залежність між 

фізичними властивостями природного газу та його теплотою згоряння. 

Суть калориметричних методів базується на вимірюванні кількості 

теплоти, яка виділяється при повному згорянні газу. Вони поділяються на:  

- метод дискретного спалювання газу у калориметричній бомбі при 

постійному об’ємі. Суть методу полягає у спалюванні в калориметричній 

бомбі в середовищі стисненого кисню визначеного об’єму газу, який 

залежить від вмістимості даної бомби, атмосферного тиску, температури 

і залишкового тиску газу у бомбі та визначенні кількості тепла, яке 

виділяється при згорянні, а також при утворенні і розчиненні у воді 

азотної і сірчаної кислот, що виникають при дослідженні [43]; 

- метод неперервного спалювання газу в проточному газовому 

калориметрі при постійному тиску. Суть методу полягає у неперервному 
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спалюванні у калориметрі вимірюваного об’єму газу і вимірюванні 

тепла, яке виділиться при цьому та яке поглинається безперервно 

протікаючим потоком води [44]; 

- метод дискретного спалюваннягазу у газовому пальнику калориметра 

при постійному тиску [33]. 

У роботі [45] запропонований пристрій в основу якого покладений 

кореляційний метод. Його суть полягає у визначенні вищої теплоти згоряння 

газу через кореляційну залежність її від питомої теплоємності та 

теплопровідності газу. Цей метод знайшов відображення у роботі [46], де 

запропоновано визначення теплоти згоряння газової суміші через значення 

швидкості поширення звуку в ній та значення СО2.У роботі [32] при 

невідомому компонентному складі допускається визначати теплоту згоряння 

газової суміші через її густину за стандартних умов та молярних долей азоту та 

діоксиду вуглецю. Інший підхід запропоновано у роботі [47] для визначення 

теплоти згоряння і густини природного газу з використанням 

термоанемометричних перетворювачів на основі статистично-регресійного 

методу. Розрахунковий метод заснований на визначенні компонентного складу 

хроматографічним методом [40,48] та використання табличних значень теплот 

згоряння чистих компонентів газової суміші згідно [49]. У таблиці 1.1 наведено 

порівняння діапазонів значень визначення об’ємної теплотворної здатності 

газу, границь її відносної сумарної похибки та часу вимірювання ЗВТ 

побудованих на основі наведених методів. Як видно із таблиці 1.1 найвищу 

точність забезпечує розрахунковий метод за компонентним складом (метод 

газової хроматографії), хоч він і поступається у діапазоні вимірювань 

калориметричним та кореляційним методам. Однак, теплотворна здатність 

природного газу, який добувається в Україні і транспортується через Україну 

не перевищує діапазон вимірювання газових хроматографів. Щодо 

оперативності визначення теплоти згоряння найкращі часові характеристики 

показали кореляційні експрес-методи. 

 



38 
 

Таблиця 1.1.  

Порівняльний аналіз характеристик ЗВТ побудованих на основі 

існуючих методів для визначення теплоти згоряння природного газу 

Методи визначення 

теплоти згоряння 

природного газу 

Діапазони значень 

теплоти згоряння, 

МДж/м3 

Границі відносної су-
марної похибки визна-
чення об’ємної теплоти 
згоряння Н, % 

Час 

вимірю-

вання, 

хв. вища нижча вища нижча 

Метод дискретного 

спалювання газу у 

калориметричній 

бомбі при V=const 

35,3-44,2 
31,8-

39,8 
± 0,5 ± 0,6 45 

Метод дискретного 

спалювання газу у 

газовому пальнику 

при Р=const 

35,3-44,2 
31,8-

39,8 
± 1,0 ± 1,2 25 

Метод не перервно-

го спалювання газу 

у проточному газо-

вому калориметрі 

35,3-44,2 
31,8-

39,8 
± 0,8 ± 0,8 25 

Метод газової хро-

матографії: 

лабораторні 

хроматографи; 

промислові 

хроматографи. 

 

35,3-37,2 

 

35,3-37,7 

 

31,8-

33,5 

 

31,8-

33,9 

 

± 0,3 

 

± 0,8 

від 5 до 

20 

(до 2 

год. 

вихід на 

режим) 

Кореляційні методи 35,3-44,2 
31,8-

39,8 
від ± 1,5 до ±5 

від 2 до 

5 
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Таким чином, доцільно об’ємну теплоту згоряння природного газу 

визначати саме за компонентним складом, а дослідивши кореляційні залежності 

між його основними компонентами і теплотою згоряння газу можна зменшити 

кількість інформативних параметрів та підвищити швидкодію і оперативність 

контролю.  

Для цього проаналізуємо існуючі методи визначення компонентного 

складу газової суміші, на основі яких працюють газоаналізатори. Загалом для 

визначення газових сумішей використовують такі основні методи: 

електрохімічні, електрофізичні, іонізаційні,оптичні та комбіновані. 

Електрохімічні та електрофізичні методи не використовують для 

визначення концентрацій вуглеводневих газів за виключенням ємнісного 

методу, який використовується в хроматографії. Цей метод побудований на 

залежності діелектричних властивостей речовин від їх складу і концентрації 

окремих компонентів. Висока чутливість засобів вимірювання ємності дозволяє 

використати цей метод для визначення концентрації газів, не дивлячись на те, 

що діелектрична проникність різних газів у суміші відрізняється по значенню 

всього на 0,1-1 % [50-52]. 

Іонізаційні методи засновані на іонізації аналізуючої речовини і 

вимірюванні іонного струму, який є пропорційний концентрації 

досліджуваного компоненту. Найбільше використання для аналізу газів 

одержали такі методи: іонізація газів електронами, які виникають внаслідок 

автоелектронної емісії і термоелектронної емісії; електророзрядний спосіб 

іонізації, який базується на залежності характеристик електричного розряду у 

газах в залежності від їх складу. Крім цих методів знайшли використання 

окислювально-іонізаційний та фотоіонізаційний, а також іонізаційний метод з 

використанням радіоактивного випромінювання. До переваг цих методів слід 

віднести добру відтворюваність результатів вимірювань (0,5%) та лінійну 

залежність вихідного сигналу від вимірюваної концентрації газу, що 

реалізується у газоаналізаторах, які працюють на їх основі. Деякі з цих методів 

використовують у хроматографії. Суть методу іонізації метастабільними 
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атомами полягає в тому, що у електричному полі за допомогою β-

випромінювання відбувається іонізація атомів газу-носія аргону або гелію, 

внаслідок чого в іонізаційній камері утворюється велика концентрація 

метастабільних атомів аргону (гелію) з енергією 11,8 еВ (19,8 еВ), які іонізують 

молекули досліджуваного компоненту. Нелінійність характеристики таких 

газоаналізаторів ~1,2%, постійна часу ~5с. Іонізаційно-полум’яний метод 

побудований на іонізації молекул досліджуваного середовища у водневому 

полум’ї, що дозволяє визначати мікроконцентрації органічних з’єднань, які 

поступають у газоаналізатор із швидкістю від 10-12 до 10-14 г/с. Недоліками цих 

методів є використання газів носіїв та використання їх в основному для 

лабораторних аналізів [50, 52]. 

Оптичні методи побудовані на вибірковій властивості різних речовин 

поглинати, випромінювати, відбивати, розсіювати та переломлювати різні види 

випромінювання [50, 53-55].У цих методах використовуються хвилі від гамма-

випромінювання (1018Гц) до звукового діапазону (103Гц). До них відносяться 

оптико-акустичний метод та абсорбційно-спектрометричні. Оптико-акустичний 

метод заснований на вибірковому поглинанні різними газами модульованого 

низькою частотою інфрачервоного випромінювання і перетворенні виникаючих 

акустичних коливань в електричні сигнали. Цей метод використовують для 

аналізу двоатомних газів і парів, які мають характерні смуги поглинання в 

інфрачервоному спектрі (від 0,74мкм до 2 мм) [50]. Він відноситься до 

«нульових методів», у яких безпосередньо сигнал, який реєструється, 

пропорційний концентрації досліджуваної речовини. Оптико-акустичний метод 

має переваги при детектуванні тих газоподібних речовин, які мають лінії 

поглинання, що добре співпадають із лініями генерації лазерів. 

Недоліками оптико-акустичного методу є обмежений вибір аналітичних 

ліній, інтерференція із спектрами газових компонентів суміші. Крім того цей 

метод сильно залежить від концентрації парів води, які можуть міняти 

коливальну релаксацію у досліджуваній молекулі, яка діє як буфер обертової 

енергії [55,56]. 
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До абсорбційно-спектрометричних методів [50, 55, 56] відносяться: метод 

ядерного магнітного резонансу заснований на використанні магнітних 

властивостей атомних ядер, більшість із яких має магнітний момент. Взаємодія 

магнітних моментів ядер із зовнішніми моментами інших частинок (іони, 

атоми, електроди) дає можливість визначити структуру складних з’єднань, а 

також провести кількісний та якісний аналіз газових потоків; метод 

мікрохвильової спектроскопії найбільш придатний для аналізу газів і 

заснований на взаємодії електричного дипольного моменту молекул з 

електричним полем, яке утворюється генератором СВЧ, внаслідок чого 

відбувається поглинання енергії від генератора, що визначається детектором. 

Поглинання має резонансний характер, тому знаючи резонансну частоту можна 

визначити якісний склад газової суміші, а по її амплітуді – кількісний. 

Найбільш перспективним діапазоном довжин хвиль є діапазон від 1 мкм до 3 

мкм. Саме в цьому діапазоні спостерігається резонансне поглинання енергії 

більшістю речовин. 

До недоліків цих методів можна віднести вплив молекул води на покази 

вимірювання, вузький діапазон аналізу довжин хвиль, необхідність попередньої 

підготовки проби та можливість використання тільки у лабораторних умовах. 

Для високочутливого спектрального газоаналізу застосовують Фур’є – 

спектроскопію. Для цього методу характерним є можливість реєстрування на 

протязі одного вимірювання дуже широкого спектрального діапазону, який 

практично обмежений діапазоном спектральної чутливості фотоприймача, що 

застосовується у газоаналізаторі. Завдяки широкому спектральному діапазону і 

високій роздільній здатності досягається добра селективність детектування. 

До недоліків фур’є – спектроскопії можна віднести: невисоку чутливість 

до поглинання (концентраційна чутливість) навіть при використанні 

багатоходових кювет, для реєстрації спектра поглинання у вузькому 

спектральному інтервалі необхідно від 5 до 10 хвилин, що обмежує швидкість 

аналізу, розширення спектрального інтервалу детектування вимагає 
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додаткового часу на комп’ютерну обробку сигналів, яка може бути до 

декількох годин і вимагає високопродуктивних комп’ютерів. 

Особливу увагу заслуговує ІЧ спектроскопія. Цей метод базується на 

вибірковому поглинанні різними газами випромінювання в ІЧ області спектра. 

До переваг цього методу слід віднести достатню селективність, добре часове 

вирішення та високу швидкодію 5 с, похибка визначення компонента 0,05%. У 

цілому цей метод має у декілька секунд [50]. Крім цього, при цьому не потрібно 

акумулювати і збагачувати досліджувану газову суміш у пробі, оскільки 

достатньо невеликої кількості газової проби (близько 10 мл); досліджуваний газ 

можна прокачувати через оптичну комірку безперервно[50,54,56]. 

Недоліками методу є наявність оптико-механічних частин, які погано 

переносять пилюку та вібрації, низька чутливість через малу довжину 

проходження ІЧ променя та невисока селективність саме вуглеводневих газів, 

оскільки спектри важких вуглеводнів дуже схожі між собою.  

Серед комбінованих методів найбільше застосування знайшли: мас-

спектрометричний та хроматографічний методи. Мас-спектрометричний 

заснований на іонізації атомів і молекул електронами, які виникають внаслідок 

авто- і термоелектронної емісії [50,57-61].  

До переваг мас-спектрометричного методу слід віднести наступне: за 

одне вимірювання одержується найбільш повний спектр з’єднань та 

компонентів газової суміші. Цей метод немає альтернативи щодо чутливості та 

селективності при дослідженні компонентів середньої маси у діапазоні від 70 

до 300 а.о.м.; висока точність вимірювання компонентів газової суміші. 

Наприклад границі похибки визначення СО2 у повітрі дорівнює ±0,03 % [50,60]; 

для аналізу достатній невеликий об’єм проби близько 10 мл. 

До недоліків цього методу слід віднести наступне: при вимірюванні 

вуглеводневих сполук є ймовірність помилкової інтерпретації та ідентифікації 

спектрів у зв’язку з інтерференцією мас-спектрометричних піків [61]. Це 

відбувається через те що довгі ланцюги вуглеводнів легко “ламаються” при 

спробі їх іонізувати. Тобто кожний більш важкий компонент дає значний вклад 
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у більш легкі, при цьому виникають валентні уламки типу СН, СН2,СН3 або 

уламок С-СН2, який досить активний хімічно і легко утворює більш стійкі 

з’єднання з киснем. У роботі [61] при дослідженні автором природного газу на 

одному із родовищ програма мас-спектрометра розцінила метан (СН4), як 

уламок етану (С2Н6) і видала вміст метану 0 %, а етану 4 %;великий час аналізу, 

тобто використання даного методу для реєстрації процесів у реальному часі є 

затрудненим; використання даного методу вважається достатньо складним, 

громіздким і високо вартісним; високі вимоги до якості проби (газову суміш 

піддають стисненню, очищенню від парів води та механічних домішок; втрата 

працездатності приладу під дією суттєвих промислових завад. 

Хроматографічний метод використовують для аналізу складних сумішей 

газів. Він заснований на попередньому хроматографічному розділенні газової 

суміші на складові та наступним визначенням концентрації окремих складових 

досліджуваної суміші за допомогою вище розглянутих методів [62]. 

Основною перевагою хроматографічного методу є висока селективність 

та точність визначення газових компонентів. Щодо вуглеводнів це С10+ з 

границями похибки до ±0,3%. Недоліками газових хроматографів є: 

нестабільність температурного режиму хроматографічних колонок та 

швидкості газу-носія і допоміжних газів; можливе перевантаження 

хроматографічних колонок внаслідок передозування; використання інертних 

газів-носіїв з високим ступенем очищення до 99,8%; висока кваліфікація та 

значний досвід роботи обслуговуючого персоналу;висока залишкова 

адсорбційна активність і низька механічна міцність скляних капілярів; 

більшість хроматографів можна використовувати тільки в лабораторних 

стаціонарних умовах, що не дозволяє проводити аналіз газової суміші 

безпосередньо на газопроводі в режимі реального часу. На сьогоднішній день у 

нашій державі для аналізу компонентного складу природного газу найбільше 

використовують хроматографи компанії “ЦветХром” та науково-виробничого 

об’єднання “Цвет”, а саме лабораторні газові хроматографи “Криталлюкс-

4000М”, “Цвет-800” і газові хроматографи фірми “ThermoFinnigan” - “TRACE 
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GC 2000” [62-65] та інші. Оскільки хроматографічний метод аналізу 

компонентного складу природного газу знайшов найбільше використання у 

промисловості, розглянемо його більш детально. У залежності від 

використаного методу розділення компонентів розрізняють методи 

іоннообмінної, гелій проникаючої та адсорбційної хроматографії [50,63]. В 

сучасній хроматографії добре розвинений адсорбційний метод, який оснований 

на явищі сорбції. Розглянемо узагальнену структурну схему хроматографа який 

базується на цьому методі (рис 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 - Узагальнена структурна схема хроматографа 

 

Газовий хроматограф складається із системи підготовки 1 інертного газу-

носія (водню, азоту, гелію, аргону, неону, діоксиду вуглецю), яка служить для 

стабілізації і очищення потоку газу-носія [63]. В склад системи 1 входить балон 

(V=40 л.), у якому міститься стиснений або зріджений газ під тиском до 120-

150 атмосфер. Вона включає блок регулювання витрати газів, який забезпечує 

очищення, подачу, стабілізацію швидкості і витрати газу-носія в 

хроматографічну колонку, а також інших газів необхідних для роботи 

детектора, наприклад, повітря і водню для полум’я-іонізаційного детектора. 

Газ-носій поступає у систему дозування 2 де в нього вводиться визначена 

кількість досліджуваної газової суміші. Система 2 може бути пристроєм із 
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самогерметизованою резиновою мембраною або краном-дозатором. Дана 

система повинна бути термостатована і працювати при температурі 

хроматографічної колонки 3 або вищій за температуру колонки на 20-30 0С. Для 

цього використовується система термостатування, яка служить для підтримки 

робочих температур термостатів колонок (до 3500С), випаровувача, детектора 

та інших вузлів хроматографа. Газова суміш потупає у хроматографічну 

колонку 3, яка заповнена нерухомою сорбувальною речовиною і має U-подібну 

або спіральну форму. 

Внаслідок селективної затримки сорбентом окремих компонентів 

досліджуваної суміші першими виносяться із колонки компоненти, що 

найменше поглинаються, а останні, що найбільш поглинаються. Після 

розподілу кожен компонент з газом-носієм створює бінарну суміш, яка 

поступає в систему детектування 5. Де відбувається перетворення відповідної 

зміни фізичних або фізико-хімічних властивостей суміші в електричний сигнал, 

величина якого залежить від природи компонента і від вмісту його в 

досліджуваній суміші. Живлення детекторів відбувається за допомогою блоку 

6, а в блоці 7 здійснюється підсилення вимірювального сигналу, який поступає 

в систему регістрації та обробки результатів хроматографічного аналізу 8. 

Система 8 дозволяє вести керування експерименту і обробку результатів в 

діалоговому режимі. За допомогою відповідних комп’ютерних програм, можна 

здійснювати розшифрування складних хроматограм і кількісного визначення 

компонентів. 

У системі детектування використовують в основному такі види 

диференційних детекторів: полум’я-іонізаційний детектор (ПІД), детектор по 

теплопровідності (ДТП), детектор електронного захоплення (ДЕЗ), полум’я-

фотометричний детектор (ПФД), термоіонний детектор (ДТІ), гелій 

іонізаційний детектор (ГІД) [39]. Їх порівняльний аналіз наведено в таблиці 1.2. 

Для контролю концентрації вуглеводнів в атмосфері на промислових 

об’єктах та в побуті широке використання знайшли інфрачервоні 

газоаналізатори таких фірм, як Dräger, DET-TRONICS,ООО "ИКЦ 
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"КИПКомплект", ЗАО НПП «Электронстандарт» та інші. На рис.1.4 показана 

структурна схема найбільш поширених ІЧ газоаналізаторів, де як джерело ІЧ 

випромінювання  застосовуються різні джерела окрім лазерів. Оскільки при їх 

застосуванні відсутні світлофільтри. 

 

Таблиця 1.2.  

Порівняльний аналіз основних детекторів, які використовуються у 

газових хроматографах 

Детектор Основна 
область 

використан-
ня 

Селек-
тив-
ність 

Газ 
носій 

Чутли-
вість 

Лінійний 
діапазон 

Недоліки 

1 2 3 4 5 6 7 
ДЕЗ Галогено-, 

азото-, 
кисневмісні 
з’єднання 

Високо-
селек-
тивний 

Ar, 
N2+ 
CH4, 
He 

від 10-12 

до 10-13 г 
 

від 5·10-9 

до 10-4 % 

10 до 102 Високі вимоги  
до газу-носія; 
залежність від 
швидкості 
газу-носія та та 
температури.  

ПІД Органічні 
з’єднання 

Універ-
сальний 

He, 
H2, N2 

від 10-10 

до 10-6г 
 

 до 99 % 

106 до 108 Особливі 
умови 
стабільності та 
постійності 
потоку газу-
носія і повітря; 
значна 
похибка при 
аналізі суміші 
насиченої кис-
нем. 

ДТІ Фосфоро-, 
азото-, 

сірковмісні 
з’єднання 

Селек-
тивний 
102 до 

105 

He, 
N2 

10-12г 
 

10-6 % 

103 до 104 Необхідність 
постійного 
калібрування. 
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Продовження табл.1.2 
1 2 3 4 5 6 7 

ПФД Сірко- та 
фосфоровміс
ні з’єднання 

Високо-
селекти

вний 

He, 
N2 

10-11г 
 

від 10-6 до 
10-2 % 

102 до 104 Особливі 
умови до 
стабільності і 
постійності 
потоку кисню 

ДТП З’єднання 
різних класів 

Універ-
сальний 

He, 
N2 

від 10-6 до 
10-9г 

 
від 10-3 

до 100 % 

104 Значна чутли-
вість до 
температури; 
використову-
ється тільки 
для некороду-
ючих речовин.  

ГІД  Пари 
з’єднання 

різних класів 

Універ-
сальний 

He від 10-11 

до 10-12г 
 

від 10-6 

до 0,1 % 

103 до 104 Високі вимоги 
до газу-носія; 
нестабільність 
в роботі; 
висока напруга 
(750-2000В);  

 

У таблиці А.1 додатку А наведено характеристики ЗВТ в основу яких 

покладені наведені вище методи визначення компонентного складу газів. З 

таблиці А.1 видно, що найкращі характеристики щодо точності, діапазону 

вимірювання, кількості визначення компонентів та селективності мають ЗВТ 

принцип дії, яких ґрунтується на спектрометричних, мас-спектрометричному та 

хроматографічному методах.  
 

 
Рисунок1.4 - Структурна схема найбільш поширених інфрачервоних 

газоаналізаторів: 1-джерело випромінення; 2-світлофільтр; 3-модулятор; 4 і 4'-

відповідно порівняльна та робоча(внизу) кювети; 5-приймач випромінення; 6-

підсилювач; 7-вторинний прилад. 
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Як видно з проведеного аналізу комбіновані методи є більш лабораторними 

і не знаходять широкого використання для промислових вимірювань 

компонентів природного газу. Однак слід відзначити, що на протязі останніх 10 

років на магістральних газопроводах почали експлуатуватися промислові 

хроматографи. Але їхня вартість достатньо висока, що обмежує їх 

застосування. 

Із оптичних методів особливу увагу заслуговує ІЧ спектроскопія. Прилад 

побудований на основі цього методу складається із широкосмугового ІЧ 

випромінювача, селектора діапазонів, експозиційної камери і широкосмугового 

ІЧ  приймача. Завданням приладу є зняти та обробити спектр поглинання газу, 

який заповнює експозиційну камеру (кювету). Для цього промінь 

широкосмугового ІЧ випромінювача подається на селектор, для виділення 

вузької смуги. Виділена смуга пропускається через газову суміш в 

експозиційній камері, частково нею поглинається у залежності від вибраної 

довжини хвилі та концентрації компонента. Після чого випромінювання 

попадає на приймач, який перетворює інтенсивність випромінювання в 

електричний сигнал. Сигнал відповідним чином опрацьовується та 

реєструється. Довший час даний метод не знаходив широкого застосування 

через наявність оптико-механічних частин, які погано переносять пил та 

вібрації, низьку чутливість через малу довжину проходження ІЧ променя.  

Застосування сучасних новітніх технологій в області квантової механіки, 

розробки перенастроюваних діодних лазерів (ПДЛ) та створення 

внутрішньозонних каскадних лазерів і розробка нових методів керування і 

сканування лазерного випромінювання дозволяє використати ІЧ спектроскопію 

для високоточного, швидкісного та селективного аналізу компонент 

природного газу. 

У роботі [66] розроблено багатокомпонентний ІЧ газоаналізатор на основі 

ПДЛ для визначення компонентного складу газів у видиху людини. Даний 

газоаналізатор може визначати такі гази: NH3, CH4, CO і CO2. ПДЛ, які 

використані в даному газоаналізаторі, мають наступні характеристики: 
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• робоча спектральна область - від 0,6 до 40 мкм; 

• потужність - від 0,2 до 10 мВт; 

• діапазон неперервного перенастроювання частоти – від 1до 10 см-1; 

• спектральне вирішення – до 10-4; 

• чутливість до оптичної густини – до 10-7; 

• границі похибки  визначення поглинання – до ± 0,1%; 

• швидкодія – від 10-5 до 10-2 с. 

Завдяки простоті перетворення електричної енергії в оптичну, 

напівпровідникові лазери мають наступні переваги: високу стабільність 

потужності і частоти оптичного випромінювання, високу якість 

переналаштування довжини хвилі генерації, високу швидкодію, компактність і 

економічність. 

У роботах [67, 68] пропонується для детектування вуглеводневих молекул в 

медицині, активних у ІЧ поглинанні використати метод діодної лазерної 

спектроскопії. Оскільки даний метод належить до числа найбільш чутливих і 

одночасно селективних аналітичних методів. 

У роботах [69, 70] пропонується для визначення концентрацій 

вуглеводневих компонентів природного газу та його вологості використати 

різновид оптичного методу - ІЧ спектроскопію, як найбільш точного із високою 

чутливістю. Для підвищення точності та надійності визначення вказаних 

параметрів автори проводять дослідження молярного коефіцієнту поглинання 

газу та впливу на вимірювання концентрації компонентів температури та тиску. 

Як видно із проведеного аналізу методів визначення компонентного складу 

природного газу, перспективними для застосування безпосередньо на 

промислових об’єктах є хроматографічний метод та оптичні методи, які 

базуються на ІЧ спектроскопії. У зв’язку з цим необхідно здійснити аналіз ЗВТ 

для реалізації перспективних методів. 
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1.3.2 Аналіз існуючих систем вимірювання енергії природного газу 

 

Провідні приладобудівні компанії у сфері виробництва газового 

обладнання мають cучасні розробки технічних засобів для обліку енергії газу. 

Загальною концепцією для всіх виробників є використання сучасних 

мікрохроматографів побудованих на основі новітніх технологій, які разом із 

лічильниками газу або витратомірами утворюють автоматизовану систему для 

вимірювання енергії газу з єдиним обчислювачем розміщеному безпосередньо 

на замірній дільниці. 

Розглянемо роботу такої системи на прикладі узагальненої структурної 

схеми системи вимірювання енергії природного газу, що представлено на     

рис. 1.5 [1]. 

 

 
Рисунок 1.5 - Узагальнена структурна схема системи вимірювання 

кількості енергії природного газу 
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Автоматизована система вимірювання енергії газу складається із 

лічильника газу або витратоміра 2, первинних перетворювачів температури 3 та 

тиску 4, які встановлені на трубопроводі 1. Для відбирання проби на 

трубопроводі встановлений забірник 5. Вимірювальна інформація поступає із 

первинних перетворювачів 2 - 4 у коректор, де значення виміряного об’єму 

приводиться до стандартних умов. Проба газу поступає із забірника в газовий 

хроматограф, який може бути розміщений безпосередньо у корпусі 

обчислювача 6 або бути виконаним у вигляді окремого модуля. Найчастіше у 

таких хроматографах використовують термокондуктометричні та іонізаційні 

детектори за допомогою яких визначається якісні та кількісні характеристики 

природного газу. Інформація про склад газу подається у коректор, де 

здійснюється обчислення енергії газу в МДж із подальшим її архівуванням до   

1 місяця або передачею через модем 7 або через порт RS 232. 

Фірма „ACTARIS” (Франція), розробила лічильник енергії «CORUS EM» –

компактний інтегрований вимірювальний комплекс призначений для 

використання у системах із великим споживанням газу, де особливо важливо 

враховувати зміну якості і теплотворної здатності газу. Даний комплекс, крім 

стандартного визначення об’ємної витрати газу із корекцією по температурі та 

тиску, може визначати значення теплотворної здатності газу (у відповідності із 

ІSО 6976), індекс Воббе (у відповідності із ІSО 12213) та вираховувати енергію 

газу, який пройшов через замірний вузол [71]. 

Розробкою фірми «ELSTER INSTROMET» (Німеччина) є прилад 

„EnCal3000” призначений для вимірювання енергії газу. Він поєднує в собі 

забір проби, аналітичну частину та контролер у одному вибухозахищеному 

блоці. Прилад може визначати густину, теплотворну здатність газу та його 

енергію при проходженні через замірний вузол. У приладі використовується 

мікродетектор теплоти згоряння виконаному з використанням МЕМS 

(MicroElectro-MechanicalSystem) технології, яка є електромеханічною системою 

у масштабі чипів. Це дозволило суттєво зменшити габарити приладу та 

підвищити його надійність [72]. 
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Російська компанія „Русгазтех” використовує вимірювальний комплекс 

технічних і програмних засобів „Флоухром” (Росія), який має можливість 

визначати по компонентному складу густину, індекс Воббе, коефіцієнт 

стискуваності, теплотворну здатність газу (згідно ІSО 6976) та його енергію. У 

склад системи входять вимірювальний комплекс на базі обчислювача витрати 

газу „Флоутек” та хроматографічний модуль HGC 303, який успішно 

використовується у Королівстві Данія. Даний модуль призначений для 

використання в інтеграції із „Флоу-комп’ютерами” для безперервного 

визначення калорійності та густини природного газу [73, 74]. 

Сучасною розробкою концерну SIEMENS AG (Німеччина) є промисловий 

газовий мікрохроматограф „Micro SAM” виконаний у вигляді диска (25 см на 

23см). Розрахований на аналіз тільки одного потоку і може бути 

запрограмований на базі Windows і Ethernet-комунікацій та під’єднаний до 

„флоу-комп’ютера” для визначення енергії газових потоків. Для мультидетекції 

використовується матриця теплопровідних детекторів [75]. 

У таблиці Б.1 Додатку Б наведено порівняльний аналіз основних 

характеристик вимірювальних комплексів обліку енергії газу. Як видно з 

таблиці Б.1 найкращі метрологічні та технічні характеристики має прилад 

„EnCal3000”. Однак, з використанням МЕМS технологій суттєво зросла його 

вартість. У всіх вимірювальних комплексах енергії газу, крім „Флоухром”, для 

підтримки метрологічних характеристик потрібно проводити калібрування не 

менше ніж 1 раз у 6 місяців. Вимірювальний комплекс „Флоухром” має 

вбудовану функцію самокалібрування. Оскільки у склад вимірювальних 

комплексів входять мікрохроматографи тому при вимірюваннях слід 

дотримуватися термостабілізації, а лінійність вихідної характеристики 

залежить від швидкості газу та його температури. Слід відмітити, що не 

дивлячись на те, що дані комплекси мають значну швидкодію, однак, через 

відносну велику вартість і складність обслуговування вони не знайшли 

широкого використання на газопроводах середнього тиску. 
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Поряд із лабораторними та потоковими хроматографами для визначення 

теплоти згоряння у системах вимірювання кількості енергії часткове 

застосування знайшли і ЗВТ на основі калориметричних методів.  

Відомий калориметр WIM 9900 (Нідерланди) [76] призначений для 

вимірювання теплоти згоряння факельного або паливного газу. Принцип 

вимірювання калориметра заснований на вимірюванні залишкового кисню 

після каталітичного спалювання природного газу. У діапазоні від 0 до 120 

МДж/м3 границі похибки визначення теплоти згоряння дорівнюють ±0,4%. До 

переваг даного ЗВТ слід віднести швидкодію, високу точність, великий 

діапазон вимірювання. Недоліком є значні масо-габаритні показники. 

Для автоматичного безперервного вимірювання у газопроводі питомої 

об’ємної теплоти згоряння різних горючих газів у [77] запропоновано газовий 

калориметр Р804-Р1 (Росія). До його переваг можна віднести високу точність 

(границя похибки вимірювання теплоти згоряння дорівнює ±0,5 %), малі 

габаритні розміри, швидкодію. Недоліком даного калориметра є робочий тиск 

газу до 20 кПа. 

Відомий газовий калориметр СWD 2000 (Німеччина) [78], який 

призначений для визначення об’ємної теплоти згоряння горючих газів. В 

основу його роботи покладена залежність об’ємної теплоти згоряння від його 

густини та числа Воббе. До переваг СWD 2000 відноситься висока швидкодія 

(час відклику 3 с.), достатня точність – границі похибки ±1,0%. Недоліком 

даного калориметра є великі габаритні розміри, маса та вимоги щодо 

температури навколишнього середовища  (від 10 до 38 0С ). 

Для визначення вищої теплоти згоряння, густини природного газу і 

концентрації СО2 у ньому в [79] запропоновано потоковий калориметр Gas-Lab 

Q1 (Німеччина). Принцип дії калориметра полягає у корелятивному 

вимірюванні поглинання газом інфрачервоного випромінювання і 

теплопровідності аналізованого газу. До переваг даного ЗВТ слід віднести 

високу точність – границі похибки ±0,4%, відсутність відкритого вогню при 
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вимірюванні, безперервний аналіз в режимі реального часу. Недоліком даного 

пристрою є використання метану для автоматичного калібрування ЗВТ. 

Відомий газовий калориметр НКС (Росія) [80] призначений для 

вимірювання нижчої об’ємної теплоти згоряння горючих газів. У ньому 

реалізовано прямий калориметричний метод вимірювання теплоти згоряння, 

пов’язаної градуювальною залежністю із зміною часу згоряння однієї порції 

газу. Перевагою такого калориметра є висока точність (границі допустимої 

відносної похибки ±0,45%). До недоліків слід віднести дискретність 

функціонування від порційності згоряння та значний час виходу на режим 

вимірювання (до 4 год.).  

Загальним недоліком для всіх калориметрів є значні масо-габаритні 

показники і потреба у спалюванні газу, що обмежує їх застосування 

безпосередньо у швидкоплинних технологічних процесах та їх автоматизації. 

У склад системи вимірювання кількості енергії природного газу для 

вимірювання його об’єму та об’ємної витрати застосовують в основному 

наступні типи ЗВТ: ЗВТ на основі змінного перепаду тиску, ультразвукові 

лічильники, тахометричні лічильники. У технологічних схемах на газопроводах 

середнього тиску найбільше поширення знайшли турбінні лічильники газу  

(ЛГ) [32]. 

Одним із напрямків розробки лічильників газу є їх комплектація давачами 

із імпульсним вихідним сигналом в унітарному базисі. Це дозволяє 

використовувати такі лічильники в автоматизованих системах контролю, 

полегшує їх повірку та атестацію. Більшість вітчизняних та зарубіжних 

турбінних ЛГ оснащені імпульсними давачами низької (НЧ), середньої (СЧ) та 

високої частоти (ВЧ). Зокрема, у турбінних ЛГ фірм “PREMAGAS” 

(Словаччина), ВАТ Івано-Франківський завод “Промприлад”, “GASON” 

(Словаччина), “МП СМОГ ” (Україна), “Schlumberger Industries” (Франція), СП 

“РМГ-Україна” використовується НЧ давач імпульсів Е1 типу „сухий контакт”, 

який представляє собою комплект герконів, стан яких змінюється магнітом, що 

закріплений на одній із шестерень відлікового пристрою. Вихідний сигнал 
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такого давача один імпульс на 1 м3, максимальна частота включення              

1,11 Гц [32]. У залежності від типорозміру використовують також СЧ-давач 

імпульсів Е300. Вихідний сигнал цього давача 20 імпульсів на 1 м3 з 

максимальною частотою 22,2 Гц. Даний перетворювач виконаний у вигляді 

взаємоіндуктивного диференційного пазового перетворювача, всередині якого 

обертається пазовий диск , що кінематично зв’язаний з валом турбінки [9, 32].  

У лічильниках типорозміру G250...G2500 використовуються ВЧ - давачі 

типу А1S. Даний перетворювач працює при максимальній частоті імпульсів 380 

Гц з вихідним сигналом від 703 до 13216 імпульсів на 1 м3 [32]. Принцип дії   

ВЧ - давача подібний до принципу дії СЧ - давача. До валу, на якому кріпиться 

турбінка, кінематично кріпиться зчитуючий диск з 8 отворами. Він знаходиться 

на деякій відстані від індуктивного перетворювача. Кількість вихідних 

імпульсів з цих давачів пропорційні об’єму газу, який пройшов через 

лічильник. Точність і роздільна здатність перетворювання в СЧ і ВЧ - давачах 

залежать від кількості пазів або отворів на дисках, точності розміщення їх при 

виготовленні диску та часу перетворювання.  

Крім вищезгаданих перетворювачів з імпульсним вихідним сигналом для 

вимірювання витрат газів використовуються феромагнітні перетворювачі [81], 

які складаються з малоінерційної вертушки, що закріплена в трубопроводі і 

виготовлена з магнітом’якої сталі. Над вертушкою кріпиться котушка з 

осердям, яке має постійний контакт із феромагнітним вкладишем (вставкою), 

запресованою в трубопровід. У момент проходження лопатки вертушки біля 

феромагнітного вкладиша в котушці індукуються електричні імпульси, частота 

яких є функцією швидкості руху вертушки, а значить і швидкості (витрати) 

газу.  

Для вимірювання витрати газів також використовуються оптичні 

перетворювачі, які складаються з випромінювача світла (світлодіод тощо) та 

світлоприймача (фотоелемент, тощо), між якими знаходиться колесо з 

отворами, розміщеними по колу. При обертанні диска, з’єднаного з віссю 
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лічильника газу, світловий потік у деякі моменти часу проходить від джерела 

світла до приймача, формуючи в його ланцюзі вихідний імпульсний сигнал, 

частота якого є функцією витрати газу. Точність перетворення фізичних 

величин у цих перетворювачах мало залежить від швидкості проходження 

пазового колеса, лопатки вертушки або отвору диску відносно нерухомого 

приймального пристрою [81]. Вищенаведені імпульсні первинні вимірювальні 

перетворювачі формують вихідний сигнал в унітарному базисі, тобто зміна 

витрати газу представляється шляхом формування одиничного біту iU , а 

інтервал між сусідніми бітами визначає миттєве значення контрольованого 

параметру, інтегральне значення визначається, як сума всіх попередньо 

прийнятих біт: 

,Q
1
∑
=

=
n

i
iU                                                       (1.10) 

де n- кількість попередньо прийнятих імпульсів. 

Перевагами таких первинних перетворювачів є порівняно нескладна 

реалізація процесів перетворення, кодування та декодування інформації. 

Одним із джерел виникнення похибок таких ЗВТ є люфти механічної 

частини вимірювального перетворювача, а також флуктуації контрольованого 

параметру, що виникають внаслідок неконтрольованих відхилень фізико-

технічних параметрів вимірювальної величини (різкі перепади температур, 

скачки тиску, включення та виключення енергоємного устаткування, вібрації 

замірної ділянки тощо), що в результаті приводить до формування хибних 

відліків у засобах, які представляють вимірювальну величину в унітарному 

базисі. 

Крім того, використання таких перетворювачів не дозволяє виявити 

часткове руйнування мірних елементів турбінних ЛГ (вимірювального 

механізму, зміщення індуктивного давача і, як наслідок, збільшення відстані 

між ним і зубчатим колесом тощо). 
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Найбільш характерний приклад таких проявів роботи первинного 

перетворювача об’ємної витрати газу в експлуатаційних умовах подано на 

рисунку 1.6. 
 

 
Рисунок 1.6 - Часова діаграма роботи первинного перетворювача об’ємної 

витрати газу в експлуатаційних умовах 

 

Як можна побачити, оптичний перетворювач формує одиничні імпульси, які 

відповідають фіксованим об’ємам газу, що протікає через замірну ділянку в 

усталеному режимі (з постійною величиною витрати). Крім них 

спостерігаються проміжні додаткові імпульси частина, з яких має значення 

амплітуди співрозмірне з відповідною величиною дійсних імпульсів і може 

інтерпретуватись, як відліки системи перетворення одиниць об’єму, що 

приводить до виникнення похибок перетворень з вище згаданих причин. 

Доцільно зазначити, що при співпадінні у часі вимірювальних та хибних 

імпульсів може відбуватись їх взаємне поглинання, яке приводить до втрати 

вимірювальних сигналів системи перетворення. 

У роботі [12] наведено результати експериментальних досліджень робочих 

еталонів витрати газу типу ЛГ. При багатократних вимірюваннях в 
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контрольних точках діапазону були визначені розбіжності кількості імпульсів 

від витрати газу (рис.1.7). 

 

( )iii  - NN=  W minmax ,                                       (1.11) 

де Wi - величини розбіжності кількості імпульсів від витрати газу; 

 N max i, N min i – максимальна, мінімальна кількість імпульсів в і-тій 

точці діапазону. 

 

 
Рисунок 1.7 - Усереднена величина розбіжності кількості імпульсів від 

витрати газу в робочих еталонах турбінного типу ЛГ. 

 

Як видно з рисунків 1.7, виникає розбіжність між показами ЗВТ при 

незмінній величині витрати. Однією з причин такої розбіжності є певна 

недосконалість пристрою перетворення та представлення вимірювальної 

інформації в ЛГ, який формує імпульсний сигнал в унітарному коді. 
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 1.4 Узагальнення та обґрунтування завдань досліджень 

 

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 

можна сформулювати 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 ЛГ, 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. 
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РОЗДІЛ 2  
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПТИКО-АБСОРБЦІЙНОГО МЕТОДУ 

ВИМІРЮВАННЯ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА РОЗРОБКА 

ВИМІРЮВАЛЬНОГО БЛОКА ІЧ ГАЗОАНАЛІЗАТОРА 

 
В склад природного газу входять насичені вуглеводні (СnН2n+2), азот (N2) та 

вуглекислий газ (CO2). Саме ці компоненти безпосередньо впливають на 

калорійність природного газу. Вплив негорючих газів (N2 та CO2) є 

мінімальний, оскільки їх величина в одиниці об’єму природного газу, що 

транспортується, складає приблизно від 2 до 3%. Крім компонентного складу 

на якісні характеристики природного газу впливає його вологість та наявність 

домішок [82]. Однак до газопроводів технологічних  об’єктів природний газ 

надходить очищений та осушений. Розглянемо можливість кількісного та 

якісного визначення цих компонент в природному газі з використанням ІЧ 

спектроскопії. 

 

2.1. Дослідження спектральних властивостей компонент природного 

газу 

 

ІЧ спектроскопія базується на вибірковому поглинанні різними газами 

електромагнітного випромінювання в ІЧ області спектра. Основою сучасної ІЧ 

спектроскопії є методи з використанням перенастроюваних діодних лазерів 

(ПДЛ) на основі гетероструктур InAsSb/ InAsSbP [66- 68]. ПДЛ являють собою 

групу інжекційних напівпровідникових лазерів, хімічний склад, структура і 

конструктивні особливості, яких орієнтовані на одержання лазерного 

випромінювання з високим ступенем монохроматичності приблизно 10-7 [67]. 

В їхньому спектральному діапазоні (від 0,5 до 4 мкм) знаходяться основні 

лінії поглинання природних та промислових газів, зокрема насичених 

вуглеводнів (метану, етану, пропану та ін.). У цьому діапазоні відсутні сильні 

лінії поглинання молекулами води, яка міститься у природному газі. Низький 
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рівень амплітудних шумів ПДЛ дозволяє реєструвати резонансне поглинання з 

чутливістю до зміни оптичної густини ~ 10-7  і спектральним вирішенням до  

~3·10-4  см-1 при часі інтегрування ~1хв. Інтенсивність ліній поглинання складає 

~ 10-18 см-1/(мол·см-2), це дає можливість детектувати відносний вміст газів аж 

до ~ 0,01 млрд-1. Електронне керування характеристиками випромінювання 

ПДЛ дозволяє повністю автоматизувати системи на їх основі.  

 

2.1.1 Застосування спектрів поглинання вуглеводнями ІЧ 

випромінювання для їх кількісного аналізу 

 

У загальному випадку молекули мають два типи власних коливань: 

валентні та деформаційні. Ці коливання відбуваються з визначеними, 

квантованими частотами. Якщо на молекулу при цьому падає світловий 

промінь тієї ж частоти, що й коливання, тоді відбувається поглинання енергії і 

амплітуда коливання збільшується. У нелінійних молекулах, побудованих із n-

атомів, можливі 3n-6 нормальних коливань (відповідно до степеню свободи 

молекули), кожне з яких поглинає світло в інфрачервоній ділянці спектру. Як 

правило використовують середню ІЧ ділянку від 4000 до 650 см-1 (2,5-15,3мкм) 

[83-85], оскільки вона охоплює поглинання, обумовлене основними 

коливаннями майже всіх органічних з’єднань. Таким чином, кількість ліній 

спектру теоретично для метану становить - 9, етану -18, пропану - 27 і т. ін. 

Однак, для того щоб коливання проявило себе в спектрі необхідно, щоб воно 

супроводжувалось зміною дипольного моменту молекули. В зв’язку з цим 

молекули, які мають елементи симетрії дають спрощені спектри. Так, 

наприклад, для метану симетричні валентні коливання чотирьох зв’язків С-Н не 

проявляються в ІЧ спектрі. Зменшення теоретичної кількості ліній поглинання 

може бути також пов’язаним з такими факторами: основні частоти не 

попадають в діапазон 4000-650 см-1, основні лінії є настільки слабкими, що себе 

не проявляють, основні коливання настільки близькі, що лінії зливаються. Крім 

ліній, які відповідають нормальним коливанням, в спектрі можуть зустрічатись 
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лінії, які називаються обертонами. Обертони мають меншу інтенсивність 

порівняно із основними лініями поглинання. Для приблизного визначення 

валентної частоти коливання використовується наступний вираз [83]: 
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де ν-частота коливання (см-1), с-швидкість світла у вакуумі (см/с),  

f - силова постійна зв’язку (для одинарного зв’язку між двома молекулами 

становить 5·105дин/см), Мн  і Мс – маси атомів відповідно водню та вуглецю 

(Мн=1,64·10-24 г, Мс=19,8·10-24 г).  

 

Визначена згідно (2.1) теоретична частота коливання С-Н буде 3040 см-1. 

Однак, при розрахунку частоти коливання необхідно враховувати вплив 

сусідніх атомів. Так для алканів, до яких відносять насичені вуглеводні, 

валентні коливання С-Н спостерігаються в діапазоні 3650- 2500см-1 [84]. Лінії 

поглинання С-Н є найбільш стабільні серед інших зв’язків, що дозволяє 

спростити процес вибору ділянок спектру для кількісного аналізу вуглеводнів. 

Для метану можна виділити дві смуги поглинання з центрами в 3030 та 

1316см-1 [85]. Оскільки етан містить дві метилові групи СН3, то в ІЧ спектрах 

спостерігаються дві смуги: перша з них 2962 см-1 – результат асиметричного 

валентного коливання, а друга 2972 см-1 обумовлена симетричним валентним 

коливанням . Пропан складається з двох метилових та однієї метиленової груп 

СН3- СН2- СН3. Для метиленових груп асиметричні валентні коливання та 

симетричні валентні коливання проявляються біля 2926 і 2853 см-1 відповідно.  

Деформаційні коливання для метилових груп проявляються біля 1375 та 

1450 см-1, а для метиленових - 1465 см-1. При постачанні природного газу 

споживачам у реальних умовах  присутня певна ступінь вологості газу, тобто в 

газі можуть знаходитись молекули води, які при ІЧ спектрометрії можуть 

суттєво спотворити результат вимірювання. Тому, враховуючи основні лінії 
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поглинання води 3710 та 1630 см-1 [86], виберемо діапазон частот для 

кількісного визначення компонент природного газу. Слід зауважити, що другий 

обертон води перекриває перший пік смуги 3030 см-1 метану. Вміст молекул 

азоту на покази ІЧ спектрометрії не впливає, оскільки неполярні молекули та 

одноатомні гази не проявляють себе в ІЧ спектрі, а діапазон поглинання СО2 

знаходиться в межах від 1500 до 1900 см-1 [87]. Необхідними умовами для 

вибору довжини поглинання ІЧ випромінювання конкретним газом є 

ненакладання ліній ІЧ спектру газів, які є в суміші у вибраній смузі та вибір 

високоточних джерел та приймачів за шириною смуги їх роботи. 

Здатність молекул газу поглинати ІЧ випромінювання в конкретній області 

обумовлена вібраційно-обертальним механізмом коливань молекул. При цьому 

утворюються смуги із найбільшою інтенсивністю поглинання з центральною 

довжиною. У роботах [88, 89] запропоновано розглядати смуги поглинання як 

нескінченну послідовність однакових за інтенсивністю та шириною 

рівновіддалених ліній λі (2.2). Контур таких смуг описується функцією Лоренца 

[89], частотний коефіцієнт поглинання який визначається наступним виразом: 
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де S(νі)– інтенсивність смуги поглинання, см/молек; ν та ν 0і – довжина та центр 

смуги поглинання, см-1; σ – ширина смуги поглинання,см-1.  

 

На рисунку 2.1 наведено спектри поглинання ІЧ випромінювання 

компонентами природного газу (метаном, етаном та пропаном) у ближньому та 

середньому діапазонах. Дані про інтенсивність ліній та їх спектральну 

напівширину у залежності від хвильового числа для вуглеводневих газів 

одержані із бази даних HITRAN та молекулярної спектроскопічної бази даних 

VPL [90, 91].  
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Спектри коефіцієнтів поглинання основних вуглеводневих газів 

задаються в діапазоні від 2857 до 6667 см-1 (довжини хвиль випромінювання від 

1,5 до 3,5 мкм) з кроком 0,01 см-1. Виконання цієї умови необхідно для 

зручності аналізу сумішей газів і врахування впливу супутніх газів.  

 

 

 
Рисунок 2.1 - Спектри поглинання ІЧ-випромінювання основними 

вуглеводневими компонентами природного газу (метаном, етаном та пропаном) 
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З аналізу ІЧ спектрів поглинання можна вибрати для детектування метану 

смугу інтенсивності 2ν2+ν3 з центром 1,65 мкм. У даному діапазоні спектри 

поглинання іншими вуглеводнями є практично відсутні або їх інтенсивність 

менша в 4 рази. Оскільки вміст етану та пропану є незначним у порівнянні із 

метаном доцільно вибрати діапазон для їх детектування, де інтенсивність 

поглинання метану було в рази менше від С2Н6 та С3Н8.  

Для визначення концентрації етану запропонований діапазон частот з 

центром λ=3,06мкм (3267 см-1) рис. 2.2 (де 1 - спектр поглинання ІЧ 

випромінювання пропаном; 2- спектр поглинання ІЧ випромінювання етаном). 

 

 
Рисунок 2.2 - Спектри поглинання ІЧ випромінювання С2Н6 та С3Н8 у діапазоні 

3250-3290 см-1 

 

Для визначення концентрації пропану запропонований діапазон частот з 

центром λ=3,36мкм (2973 см-1) рис. 2.3 (де 1 - спектр поглинання ІЧ 

випромінювання пропаном; 2- спектр поглинання ІЧ випромінювання етаном). 

З аналізу спектрів рис.2.2 - 2.3 видно, що інтенсивність ліній поглинання 

ІЧ випромінювання етану та пропану відрізняється у декілька раз. Отже, вказані 

спектри ІЧ випромінювання можна використати для кількісного контролю 

легких вуглеводнів оптичним методом. 
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Рисунок 2.3 - Спектри поглинання ІЧ випромінювання С2Н6 та С3Н8 у діапазоні 

2964-2976 см-1 

Інтенсивність ліній поглинання вуглеводнів від бутану С4Н8 та вищих є 

незначною і вони накладаються або зливаються. Тому для кількісної оцінки 

вони є непридатні. 

 

2.1.2 Дослідження впливу температури та тиску природного газу на 

смуги поглинання ІЧ випромінювання його компонентами 

 

На спектри поглинання газами ІЧ випромінювання суттєво впливають 

температура та тиск досліджуваної газової суміші. Зокрема, у газах розподіл 

молекул по різних обертових (коливальних) енергетичних рівнях підкоряється 

розподілу Больцмана, який залежить від температури. По мірі підвищення 

температури частка молекул в більш високих енергетичних станах 

збільшується, що призводить до зміни контурів коливально-обертових смуг. 

Тобто підвищення температури викликає частіші зіткнення молекул і, як 

наслідок, розширення смуги поглинання. 

У роботі [92] було проведено дослідження впливу температури газових 

сумішей на точність визначення їх якісних та кількісних характеристик. 

Зокрема було встановлено наступне: 



68 
 

- спектри поглинання ІЧ випромінювання газами складаються із 

груп близько розміщених ліній. Групу таких ліній називають смугою 

поглинання випромінювання; 

- ширина лінії поглинання випромінювання газом пропорційна 

кореню квадратному від його температури; 

- залежність інтенсивності Sm ліній поглинання від довжини хвилі ν і 

температури газу T описується виразом [92]: 
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де oω  -кутова частота обертання молекули газу; h-стала Планка; k- стала 

Больцмана; с- концентрація компонента газової суміші; В- обертова постійна 

молекули;  So- інтегральна інтенсивність полоси поглинання при температурі То 

і тиску Ро. Оскільки, oBm ων += 2 , m  - величина, яка приймає тільки цілі 

значення, тоді вираз (2.3) набуде вигляду [92]: 
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- для інженерних розрахунків залежність функції поглинання 

випромінювання від температури аналізованої газової суміші і від концентрації 

компонента описується виразом [92]: 
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де Сг- концентрація компонента у газовій суміші; l - довжина проходження 

променів у кюветі; 
o

o T
TT δδ =)(  - відносна похибка газоаналізатора при 

температурі Т; 
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- місце положення на осі частот центра смуги поглинання ІЧ 

випромінювання газами для інженерних розрахунків можна вважати незмінним 

для діапазону температур від -50 Co до +50 Co . 

 

ІЧ спектр поглинання газу при тиску нижче атмосферного складається із 

великої кількості дуже вузьких та гострих ліній, які відповідають переходам 

між окремими коливально-обертовими енергетичними рівнями [93-95]. 

У спектрі поглинання, як правило, спостерігається усереднена крива, а 

окремі піки-переходи можна побачити у молекул з обертальними рівнями. По 

мірі збільшення тиску газу кількість зіткнень між молекулами зростає. Під час 

таких зіткнень молекула вже не може вільно обертатись і якщо її енергія 

обертання змінюється при поглинанні випромінювання, то один або два 

енергетичних рівні будуть хаотично зміщуватись [93,94]. 

Як наслідок, усереднена смуга поглинання видовжиться. Збільшення тиску 

газу (метану) на 1 атмосферу може змінити інтенсивність смуги поглинання у 5 

разів [93,96] рис. 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4. - Спектр поглинання ІЧ випромінювання метаном (СН4) на полосі 

1310 см-1 при збільшенні тиску з 50 до 700 мм. рт. ст. 

 



70 
 

На рис.2.5 наведено спектри поглинання ІЧ випромінювання етаном в 

залежності від зміни температури ∆T=76 К та тиску ∆Р=272 мм.рт.ст [90]. 

 
Рисунок 2.5. - Спектр поглинання ІЧ  випромінювання етаном (С2Н6) на полосі 

(від 3005 до 3008 см-1 ) в залежності від зміни температури ∆T=76 К та тиску 

∆Р=272 мм.рт.ст. 

 

Слід зауважити, що найкраще піддаються ідентифікації спектри 

поглинання ІЧ випромінювання трьома основними компонентами природного 

газу (CH4, С2H6, С3H8), які складають близько 95% об’єму газової суміші.  

 

2.2. Дослідження процесу поширення  ІЧ випромінювання в кюветах 

газоаналізатора 

 

Інфрачервоне випромінювання є електромагнітним випромінюванням. 

Тому до нього можна застосувати загальні закони оптики, зокрема, закони 

відбивання та заломлення променів на границі розділу природний газ – метал. 

Для того, щоб коректно застосувати ці закони, поверхня падіння ІЧ променя. 
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повинна бути високої чистоти обробки (довжина хвилі ІЧ випромінювання 

повинна бути співрозмірна із шорсткістю поверхні). 

Згідно з законом Бугера-Ламберта-Бера гази, молекули яких складаються з 

2-х різних елементів (СН4, С2Н6 та інші, що входять до складу природного газу 

як його компоненти), мають властивість поглинати електромагнітне 

випромінювання в ІЧ частині спектру на довжинах хвиль, характерних для 

кожного газу [93,95,96]: 

,0
leII ⋅−⋅= α                                                        (2.6) 

де I та 0I  - інтенсивності ІЧ випромінювання на виході та вході лінії поглинання 

відповідно, l - довжина лінії поглинання (см), α -коефіцієнт поглинання. 

 

Молярний питомий коефіцієнт поглинання λε [л/(моль∙см)], при цьому, для 

кожної з компонент природного газу знаходиться з виразу[93,95,96]: 

,
lC

A
⋅

=λε                                                            (2.7) 

де A  - оптична густина,C  - молярна концентрація моль/л. 

 

Оптична густина для виразу (2.7) розраховується з формули [93,96]: 
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З формул (2.7) та (2.8) випливає вираз для визначення молярної 

концентрації компоненти природного газу: 
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На рис. 2.6 наведено графік залежності концентрації компоненти С від 

оптичної густини А, звідки видно, що значення А змінюється лінійно і має 



72 
 
певне значення, яке не перевищує добуток l⋅λε . Максимальна концентрація 

компоненти С буде рівна 1, або 100% [93,96]. 

 

 
Рисунок 2.6 - Залежність концентрації компоненти С від  

значення оптичної густини А 

 

Лінійна залежність спостерігається не завжди. При практичному 

застосуванні необхідно враховувати наступні причини можливого відхилення 

від основного закону поглинання Бугера-Ламберта-Бера [93,95,97]: 

1. Закон справедливий тільки для монохроматичного світла. Щоб 

відзначити це, в рівняння (2.7) вводять коефіцієнт поглинання ɛ з індексом λ, 

тобто λε . Цей індекс λ вказує, що величини А і ɛ відносяться до 

монохроматичного випромінювання з довжиною хвилі λ. Якщо світло 

немонохроматичне, можливі відхилення від основного закону. 

2. Коефіцієнт λε  в рівнянні (2.7) залежить від показника заломлення 

середовища. Якщо концентрація суміші порівняно невелика, то його показник 

заломлення залишається таким самим, яким він був у чистій суміші, і відхилень 

не спостерігається. У висококонцентрованих сумішах показник заломлення 

стає функцією їх концентрації і це може зумовити відхилення від основного 

закону світлопоглинання. Ще однією причиною відхилення може бути 
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непропорційність фотоструму і інтенсивності світлового потоку. Загалом 

можна відзначити, що коефіцієнт λε  залежить від ступеня узгодження спектрів 

поглинання газу, спектральної характеристики джерела і спектральної 

чутливості приймача ІЧ випромінювання. 

3. Пучок світла повинен бути паралельним. 

4. Температура при випромінюванні повинна залишатися постійною хоча 

б в межах декількох градусів. 

 

2.2.1 Процес поширення ІЧ випромінювання у кюветах із металевими 

стінками заповнених газовою сумішшю 

 

При конструюванні кювет газоаналізатора потрібно враховувати, що 

поверхня проходження ІЧ променя буде металічною - виготовлена із сплавів 

металів, які мають найкращий коефіцієнт відбиття та високу зносостійкість 

(натрій, срібло, хром) [98,99]. 

Особливості відбиття ІЧ променів від металічної поверхні пов’язані із 

наявністю в металі вільних електронів, які відповідають за його 

електропровідність. Вимушені коливання вільних електронів, які виникають у 

верхньому шарі металу, під дією поля падаючої на границю газ-метал 

електромагнітної хвилі, утворюють хвилю інтенсивність якої наближається до 

інтенсивності падаючої хвилі. Внаслідок великої густини вільних електронів 

(близько 1022 см-3 ) навіть порівняно тонкий шар металу відбиває велику 

частину світла, яке падає на нього. Завдяки високій здатності до відбиття ІЧ 

променів деяких металів та сплавів їх поверхні можна використати, як дзеркала, 

зокрема, для побудови внутрішніх стінок кювет ІЧ газоаналізатора. Часткове 

проникнення ІЧ променів в метал створює струми провідності. З ними зв’язано 

виділення джоулевої теплоти, тобто поглинання світла, яке приводить до 

незворотного перетворення електромагнітної енергії в енергію хаотичного 

теплового руху. Чим більша провідність металу, тим менша частина падаючого 
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ІЧ випромінювання проникає у метал і поглинається ним. На рисунку 2.7 

зображено відбиття та заломлення ІЧ променів на границі розділу «природний 

газ-метал». 

 
Рисунок 2.7 - Відбиття та заломлення ІЧ-променів на границі природний 

газ-метал 

 

Показник заломлення середовища визначається з виразу[83]: 

υ
cn = ,                                                     (2.10) 

де с – швидкість проходження світла у вакуумі (с = 299776000 ± 4000 м/с); υ  - 

швидкість проходження ІЧ випромінювання у середовищі м/с. 

Для вуглеводневих газів n1≈1,0005 [95,98]. Для металів показник 

заломлення вважають комплексним n2=n+jk. Значення n i k визначаються 

експериментально для кожного металу та сплаву. Їх відтворюваність складає 

декілька відсотків і вважається задовільною. Причиною цього, вважається те 

що, процеси відбиття світла у металах відбувається у тонкому шарі (~ 10-7 м) 

поблизу поверхні. Цей шар не захищений від зовнішнього впливу, його 

властивості змінюються з часом і залежать від способу обробки поверхні[76]. 

Відносний показник заломлення ІЧ променя визначається згідно [76]:  
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ϕ
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n
nn ,                                                 (2.11) 

де ϕ  - кут падіння, ІЧ-променя на поверхню метала; 2ϕ - кут заломлення ІЧ- 

променя в металі.  

Також для металів справджується закон при якому кут падіння ІЧ променя 

на границю розділу газ-метал ϕ  дорівнює куту відбивання 1ϕ [98,99].  

Найкращу інформацію про оптичні характеристики металів дає коефіцієнт 

відбиття, який для n1≈1 та n2=n+jk згідно [99] визначається наступним чином: 

22

22
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)1(
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knR
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= .                                                 (2.12) 

У деяких металів доданок k2 у чисельнику та знаменнику формули (2.12) 

значно більший другого доданку. Тоді значення R буде близьким до одиниці, 

тобто майже вся енергія ІЧ випромінювання, яке падає на поверхню, 

відбивається. 

Глибина проникнення ІЧ променя у поверхню металу визначається  

згідно [98,99]: 

k
l

π
λ
2

0= ,                                                     (2.13) 

де 
ω
πλ c2

0 =  - довжина падаючої хвилі у вакуумі, мкм; ω  - кутова частота хвилі, 

рад/с. 

При k=1 у поверхні товщиною в одну довжину хвилі, амплітуда хвилі 

зменшиться у π2е раз, а її інтенсивність у π4е ≈ 3·105 раз. Для металів у видимій 

частині спектру k знаходиться від 2 до 5. В інфрачервоній області спектру k 

набагато більший. Наприклад для срібла при λ =6 мкм k=40 [98,99]. Як видно із 

цих цифр глибина проникнення ІЧ випромінювання у метал є надзвичайно 

малою. 

Вираз (2.12) можна записати через частоту коливань електромагнітної 

хвилі ν , с-1 та cтатичну провідність металів σ , с-1 у вигляді [98]: 
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=R .                                            (2.14) 

Провівши моделювання характеристик різних матеріалів для відбиваючих 

поверхонь кювет за виразом (2.14) було визначено, що найкраще для цієї мети 

підходить хромоване покриття внутрішніх стінок кювет. Перевагами такого 

типу покриття є його значна водо- та кислотостійкість, а також стійкість до 

механічних пошкоджень і абразивного зношування. 

 

2.2.2 Процес поширення ІЧ випромінювання в оптоволоконних 

каналах розробленого ІЧ газоаналізатора 

 

Використовуючи метод ІЧ спектроскопії для контролю концентрації 

метану, етану та пропану у природному газі необхідно правильно вибрати 

джерело та приймач ІЧ випромінення, підібрати оптимальні параметри схем 

обробки вимірювального сигналу, проаналізувати оптичний канал на 

завадостійкість.  

Для отримання заданих кутів падіння та відбивання оптичного променя 

всередині кювет необхідно, щоб він мав високу інтенсивність та мінімальний 

кут розсіювання, інакше частина енергії променя може поглинутись стінками 

кювети, а частина, внаслідок багаторазових відбивань, повернутись назад. 

Існуючі на даний час ІЧ світлодіоди, які знайшли широке використання у 

промисловості, працюють у довгохвильовому діапазоні від 1,5 мкм до 1,6 мкм 

[100]. Однак за останні роки набули широкого використання напівпровідникові 

світлодіоди виготовлені на базі твердих розчинів InGaAs / InAs та InAsSbP / 

InAs. Аналіз показав, що для вимірювання концентрацій газів доцільно 

використовувати напівпровідникові джерела ІЧ випромінювання на основі 

фрактально структурованих нанокомпозитних плівок селеніду свинцю і 

твердих розчинів на його основі [100]. Названі джерела ІЧ випромінювання 

працюють у діапазоні від 2,5 до 5 мкм. Як приймачі ІЧ випромінювання у 
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діапазоні від 2,5 до 5 мкм найбільше використовуються PbSe – фоторезистори, 

InAs – фотодіоди та піроелектричні фотоприймачі [101]. 

Оскільки, максимальні основні смуги поглинання ІЧ випромінювання 

вуглеводнями знаходяться у діапазоні від 3,3 до 3,5 мкм і розміщені близько 

один до одного, то використання ІЧ світлодіодів є досить перспективним 

тільки, як детекторів (у побутовому секторі для визначення гранично 

допустимої концентрації метану у повітрі, у вугільних шахтах де є загроза 

викиду метану та інших сферах). Тому що, ширина спектру випромінювання 

світлодіодів, навіть із використанням інтерференційних фільтрів складає 

близько 0,5 мкм і є загроза при визначенні концентрації перекриття піку 

поглинання одного вуглеводню іншим.  

Новими розробками у ЗВТ для аналізу компонентного складу газової 

суміші є використання, як джерел ІЧ випромінювання ПДЛ побудованих на 

основі з’єднань типу А3В5.Для діапазону від 1,7 до 3,6 мкм використовуються 

з’єднання GaInAsSb та InAsSbP [102]. 

Завдяки простоті перетворення електричної енергії в оптичну ПДЛ мають 

особливі властивості, які забезпечують привабливість їх використання у ЗВТ 

для контролю концентрації вуглеводнів, а саме: висока стабільність потужності 

і частоти оптичного випромінювання (до 0,005 мкм), висока швидкодія до 10 с, 

можливість повного електронного керування параметрами випромінювання, 

компактність, відносна похибка визначення параметра не виходить за межі 

0,1%. До недоліків деяких ПДЛ відноситься їх застосування при низьких 

температурах від 80 до 150К [87,103].  

У промисловості в останній час для зокрема кількісного аналізу, як 

джерела ІЧ випромінювання пропонується застосовувати переналаштовувані 

лазери типу InfraTune - це джерела лазерного випромінювання, які дозволяють 

здійснювати плавне переналаштовування довжини хвилі генерації в ІЧ 

діапазоні від 1,5 до 17 мкм [103]. При використанні версії LP605 на кристалах 

КТА забезпечується переналаштовування у діапазоні від 1,54 до 3,45 мкм з 
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частотою слідування імпульсів до100Гц та шириною лінії генерації до 10 см-1. 

Однак вони є великогабаритні та вимагають особливих умов для застосування.   

Установлено (рис. 2.1), що максимальні резонансні піки поглинання ІЧ 

випромінювання метаном, етаном та пропаном становлять відповідно 1,65; 3,06 

і 3,36 мкм, тому для детектування таких вузьких сусідніх смуг 

найоптимальніше підходять саме, як джерела - ПДЛ на основі подвійної гетеро 

структури (ПГС) та як фотоприймачі - фотодіоди InAs/InAsSbP [102,104]. 

Оскільки напруга і струм живлення ПДЛ є значними (більшими за 1,2 В і 

20 мА), то для забезпечення вибухобезпеки кювет доцільно, щоб у них були 

відсутні любі види електричних сигналів. Сигнал ІЧ випромінювання від ПДЛ 

повинен передаватися у кювету і надходити на приймач завдяки застосування 

оптоволоконного кабелю з низьким ступенем оптичного затухання [105]. На 

рисунку 2.8 наведено структурну схему оптичного каналу газоаналізатора на 

базі оптоволокна в склад якої входить ПДЛ. 

 

 
Рисунок 2.8 – Узагальнена структурна схема оптичного каналу контролю 

концентрації вуглеводневих компонент 

 

Генератор генерує сигнали струму прямокутної форми у імпульсно-

періодичному режимі, які поступають на ПДЛ. У ПДЛ генерується ІЧ 

випромінювання, яке вводиться у волоконно - оптичну кабельну лінію, через 

яку проводиться ввід/вивід ІЧ – випромінювання у кювету. У кюветі 

здійснюється поглинання оптичного променя у залежності від концентрації 

досліджуваного газу у суміші. У подальшому оптичний сигнал виводиться на 
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фотодіод, де здійснюється його детектування, підсилення та фільтрування за 

допомогою фільтра нижніх частот (для зниження рівня білого шуму, який 

створює ПДЛ). 

Для схеми наведеної на рис.2.8 притаманні такі види шумів: амплітудні 

шуми ПДЛ, шуми фотодіода, шуми блока підсилення сигналу. Всі ці шуми 

мають спектр білого шуму. При потужності випромінювання ПДЛ 0,3 мВт у 

смузі детектування 1 МГц густина відносної інтенсивності шумів складає 10-6, 

для фотодіода 0,3, для підсилювача 0,5 [105]. 

Розрахунок бюджету затухання ІЧ випромінювання оптичного каналу 

(рис.2.8) полягає у визначенні розподілу допустимої величини затухання між 

довжиною волоконно - оптичної кабельної лінії, роз’ємами та з’єднаннями 

таким чином, щоб узгодити рівень ІЧ сигналу з чутливістю фотодетектора[105]. 

Вихідна потужність лазера визначається його мінімальною вихідною 

потужністю при найгіршій комбінації напруги живлення, температури і 

старіння. Чутливість фотоприймача – це рівень, вище якого гарантується його 

робота при найгірших умовах з врахуванням завад, які виникають через зміну 

живлення та інші. Сумарні втрати ІЧ випромінювання оптичного каналу, 

виражені у дБ, отримуються шляхом алгебраїчного сумування складових втрат 

інтенсивності випромінювання. Тоді затухання ІЧ випромінювання у 

запропонованому оптичному каналі контролю концентрації вуглеводневих 

компонент (рис. 2.8) може бути оцінено наступним чином[105]: 

4321 Ω+Ω+Ω+Ω=Ω      (2.15) 

де Ω1 - втрати в оптоволокні; Ω2 - втрати у кюветі; Ω3 - втрати у роз’ємах та 

з’єднаннях ; Ω4 - втрати через модові шуми та модові ефекти. 

Втрати в оптоволокні залежать від типу кабелю та його довжини. Типовий 

рівень втрат складає від 0,2 до 0,4 дБ на 1 м. У наведеному оптичному каналі 

(кабель P450-1,5-FLUORIDE на основі волокна із фторида тяжких металів) при 

довжині 3 м затухання складе 1,2 дБ [106]. При проходженні ІЧ 

випромінювання через кювету має місце багаторазове відбивання променя, 
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оскільки внутрішня поверхня кювети не ідеальна (частина ІЧ променя 

поглинається металом) тоді маємо втрати 5 дБ. При побудові оптичного каналу 

є необхідність вводу/виводу оптичного променя у оптоволокно. Для схеми 

рис.2.8 таких з’єднань є 6. Затухання на кожному з’єднанню становить 0,5 дБ і 

в цілому каналі складає 3 дБ. При включенні лазера у оптоволоконний кабель 

одні типи хвиль мають більшу потужність, а інші меншу. При проходженні 

з’єднань амплітуда різних хвиль різко змінюється при цьому відбувається 

часткове спотворення сигналу (модовий шум) [105]. Для запропонованого 

каналу маємо втрати 5 дБ. 

 

Таблиця 2.1.  

Результати розрахунку бюджету затухання ІЧ – випромінювання 

оптичного каналу 

№ п/п Назва Значення 
Одиниці 

вимірювання 

1 Вихідна потужність ПДЛ -10 дБ·мВт 

2 Гарантована чутливість фотодетектора -31 дБ·мВт 

3 Втрати в оптоволокні 0,4 дБ/м 

4 Втрати у кюветі 5 дБ 

5 Втрати у роз’ємах та з’єднаннях 3 дБ 

6 Втрати через модові шуми та модові 

ефекти 

5 дБ 

7 Сумарні втрати 14,2 дБ 

8 Запас потужності 6,8 дБ 

 

Отже, сумарні втрати потужності оптичного каналу складуть 14,2 дБ, а 

запас потужності 6,8 дБ. Оскільки, запас потужності більше 3 дБ [105], то 

вважаємо, що удосконалений оптичний канал буде надійним в експлуатації.  
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2.3 Розробка структури трьохкюветної схеми вимірювання 

концентрації вуглеводневих компонент природного газу 

 

Для визначення концентрації компоненти природного газу в сучасних 

інфрачервоних газоаналізаторах застосовуються однокюветна або двохкюветна 

схеми вимірювань. 

У випадку застосування однокюветної схеми вимірювань пропонується 

газовий потік пропускати через внутрішній об’єм кювети, де він попадає під 

дію джерела ІЧ випромінювання - лазера(ПДЛ) (рис.2.9). ІЧ випромінювання 

від випромінювача 1 матиме інтенсивність 0I , приймач 2 якої знаходиться на 

вході лінії поглинання. На виході лінії поглинання розміщено другий приймач 

3. Інтенсивність ІЧ випромінювання на виході лінії поглинання після 

проходження через шар газу матиме значення I . У цьому випадку молярна 

концентрація шуканої компоненти природного газу знаходиться за  

виразом (2.9).  

Однак, чутливість такої схеми є досить низькою, оскільки вона дає змогу 

вимірювати компоненти природного газу, молярна концентрація яких у 

газовому потоці є дуже високою (наприклад метан). Крім того, існує 

необхідність у врахуванні коефіцієнта теплового видовження корпусу кювети, 

який при значних її розмірах буде впливати на похибку вимірювань. Також 

необхідно усунути вібрацію кювети та зменшити вплив температури 

середовища на передавач та приймач ІЧ випромінювання. 

 
 

Рисунок 2.9 - Однокюветна схема вимірювань для визначення концентрації 

компоненти природного газу 
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Для суттєвого збільшення чутливості застосовують двохкюветну схему 

вимірювань [107, 108, 109] (рис. 2.10). При двохкюветній схемі вимірювань 

одна кювета застосовується як порівняльна, а друга – як вимірювальна. Через 

вимірювальну кювету постійно пропускається газовий потік, компоненту якого 

треба визначити. У порівняльну кювету під певним тиском закачано 

відповідний компонент природного газу з відомою концентрацією. У 

двохкюветній схемі для зменшення похибки вимірювань використовується для 

двох кювет одночасно одне джерело ІЧ випромінювання 1 та приймачі ІЧ 

випромінювання -2, 3 ліній поглинання. 

 
Рисунок 2.10 - Двохкюветна схема з вимірюваннями інтенсивності ІЧ – 

випромінювання на виходах ліній поглинання 

Як і у випадку однокюветної схеми, для додаткового підвищення 

чутливості у ІЧ газоаналізаторах, які працюють за двохкюветною схемою, 

застосовуються різноманітні відбиваючі дзеркала. Однак, тут виникають 

похибки, пов’язані з неоднаковими характеристиками приймачів ІЧ 

випромінювання та впливом на них температури. 

Для того, щоб зменшити похибки, які виникають при застосуванні 

двохкюветної схеми, опишемо процеси, які виникають у кюветах при 

проведенні вимірювань. 

Запишемо формули для визначення молярної концентрації компоненти 

природного газу для порівняльного та вимірювального трактів двохкюветної 

схеми вимірювань: 
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де С, Се- концентрація компоненти у вимірювальній та порівняльній кюветах 

відповідно, 

0eI , eI - інтенсивності ІЧ – випромінювання на вході та на виході лінії 

поглинання порівняльної кювети відповідно; 

0I , I - інтенсивності ІЧ – випромінювання на вході та на виході лінії 

поглинання вимірювальної кювети відповідно. 

Враховуючи, що для обох трактів коефіцієнт K  є однаковим, а також те, 

що однаковим для них є і джерело випромінювання, отримаємо: 

( ) ( ),lglg 00 II e =                                                    (2.17) 

віднімемо друге рівняння системи (2.16) від першого. Тоді: 
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З рівняння (2.18) можна отримати розрахункову формулу для шуканої 

концентрації компоненти C  природного газу у двохкюветній схемі вимірювань: 
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У даній формулі величина eC  - відома, а значення I  і eI  отримуються за 

допомогою безпосередніх вимірювань. 

Як видно з виразу (2.19) у двохкюветній схемі вимірювань немає 

необхідності вимірювати інтенсивність ІЧ випромінювання на входах ліній 

поглинання кювет, тому, що як результат вимірювань тут приймається різниця 

інтенсивностей ІЧ випромінювання, поглинутого газом у вимірювальній та 

порівняльній кюветах.  

Однак, двохкюветна схема вимірювань має і певні недоліки. По-перше, це 

необхідність корекції по температурі та тиску газу, що знаходиться в 

порівняльній кюветі. По-друге, - необхідність лабораторного дослідження 

величини λε . По-третє – це значний динамічний діапазон вимірювань, оскільки 
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концентрація досліджуваної компоненти у газовому потоці може суттєво 

змінюватись по відношенню до її концентрації в порівняльній кюветі. Крім 

того, чутливість двохкюветної схеми вимірювань, все ж таки, залишається 

низькою.Для ліквідації вказаних недоліків запропоновано трьохкюветну схему 

вимірювань [3,15,17]. У цій схемі необхідно використати дві порівняльні і одну 

вимірювальну кювети (рис. 2.11). У цьому випадку в одну з порівняльних 

кювет закачується відповідний компонент природного газу з максимальною 

концентрацією, яка можлива у газовому потоці, а в іншу – з мінімальною. 

Мінімальне і максимальне значення концентрації компоненти природного газу 

визначається згідно статистичних даних для конкретного об’єкта.  

Процес вимірювання у запропонованій трьохкюветній схемі (рис. 2.11) 

подібний до двохкюветної. Тут 2, 3, 4 – ІЧ приймачі. 

Суть вимірювань за допомогою трьохкюветної схеми полягає у 

пропусканні ІЧ випромінювання від одного джерела одночасно через три 

кювети і порівнянні ступеня поглинання випромінювання після проходження 

ним кожної з кювет. При цьому газовий потік з досліджуваною компонентою 

пропускається тільки через вимірювальну кювету. 

 

 
Рисунок 2.11 - Трьохкюветна схема вимірювань для визначення концентрації 

компоненти природного газу 
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У відповідності з вищенаведеним вираз для результатів вимірювання у 

трьох вимірювальних трактах набуде вигляду[3,5]: 
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де С, Се1, Се2 – концентрації компоненти у вимірювальній та порівняльних 

кюветах 1 і 2 з мінімальною та максимальною її концентрацією відповідно, 

0I , 0 1eI , 0 2eI  - інтенсивності ІЧ – випромінювання на вході лінії поглинання 

вимірювальної та порівняльних кюветах 1 і 2 з мінімальною та максимальною її 

концентрацією відповідно, 

I, Iе1, Іе2 - інтенсивності ІЧ – випромінювання на виході лінії поглинання 

вимірювальної та порівняльних кюветах 1 і 2 з мінімальною та максимальною її 

концентрацією відповідно. 

Враховуючи, що для всіх трьох трактів коефіцієнт K  однаковий та 

однакове джерело випромінювання, маємо: 

( ) ( ) ( ),lglglg 20100 ee III ==      (2.21) 

віднімемо від другого рівняння системи (2.20) перше та від третього – друге і 

отримаємо наступну систему рівнянь [3, 5]: 
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З першого рівняння системи (2.22) отримаємо: 
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а з другого рівняння  - відповідно: 
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Отже, з формул (2.23) і (2.24), отримаємо розрахунковий вираз для 

визначення концентрації певної компоненти природного газу у вимірювальній 

кюветі при трьохкюветної схеми вимірювань [3,5,15]: 
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У формулі (2.25) величини 1eC , 2eC , - відомі, а величини 1eI , 2eI , I  

отримуються шляхом безпосереднього вимірювання. 

Основною перевагою трьохкюветної схеми вимірювань, згідно виразу 

(2.25), є відсутність будь-яких попередніх лабораторних досліджень 

коефіцієнта ελ. Уся необхідна інформація отримується шляхом безпосередніх 

вимірювань інтенсивностей ІЧ випромінювання на виході ліній поглинання 

трьох кювет. Крім того, звужується динамічний діапазон вимірювань, оскільки 

тепер вони проводяться між мінімальною і максимальною концентраціями у 

порівняльних кюветах, що призводить до зменшення похибок. 

Однак, поряд з перевагами, трьохкюветна схема вимірювань має свої 

недоліки. Це, у першу чергу, ще доволі низька чутливість, як і у двохкюветної 

схеми вимірювань. Також, як і у двохкюветній схемі, тут існує необхідність 

корекції по температурі та тиску газів, що знаходяться в порівняльних кюветах. 

Але, враховуючи, що похибки вимірювань при використанні 

трьохкюветної схеми визначення концентрації компоненти природного газу 

суттєво менші, ніж при використанні одно- та двохкюветної схем, її можна 

використати як основу для побудови швидкодіючих газоаналізаторів. 

Вираз (2.25) є коректним при відсутності у смузі детектування певного 

газу інших газів, які входять у склад газової суміші. Спектр поглинання 

випромінювання природним газом має складну структуру завдяки накладанню 

спектрів газу, які до нього входять. Особливо це видно із спектрів вуглеводнів 
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етана та вищих. Тому для вибраних смуг поглинання конкретних газів, які 

входять в суміш природного газу потрібно враховувати вплив молекул,об'ємна 

частка яких є суттєвою. Згідно опрацьованих 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. Взаємозв'язок між СН4, С2Н6 та С3Н8 на λ1, 

λ2, λ3 та у смугах поглинання може бути врахований наступним чином 

[110,111]: 
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де  D(λi ) - оптична густина поглинання суміші газів на і-тій смузі частот, 

 εмет(λi), εет(λi), εпр(λi)- молярні коефіцієнти поглинання метану, етану, пропану 

на і-тій смузі частот відповідно, 

 Смет , Сет , Спр  - концентрація метану, етану , пропану в суміші природного 

газу, 

– довжина оптичного шляху. 

При застосуванні виразів (2.20) та (2.26) для визначення концентрації 

компонент природного газу одержимо наступну систему: 
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Віднявши від другого рівняння системи (2.27) перше, від третього – 

друге, від п’ятого – четверте, а від сьомого – шосте, одержимо наступну 

систему: 
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Підставивши друге, третє і четверте рівняння системи (2.28) у перше 

рівняння,одержимо вираз: 
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(2.29) 

Аналогічно виконавши операції для і при знаходженні концентрації 

етану та пропану,маємо: 
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Введемо позначення: 
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В результаті маємо систему рівнянь з трьома невідомими концентраціями: 
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Для розв'язку cистеми застосуємо метод Крамера. Для цього обчислимо 

визначники системи: 
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Тоді концентрація кожного із компонент газу буде визначатись, як: 
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Вирази (2.35) дозволяють при кількісному визначенню концентрації 

компонент врахувати вплив "сусідніх" газів, які потрапляють у смугу 

детектування. 

Для суттєвого підвищення чутливості кювети ІЧ газоаналізатора 

необхідно, щоб довжина ходу ІЧ випромінювання у ній була максимальною. З 

цією метою доцільно розробити конструкцію такої кювети. 

 

2.4 Розробка конструкції кювети з максимальною довжиною ходу 

оптичного променя та оптимальною формою 

 

Методика розрахунку кювет газоаналізаторів полягає у виборі схеми 

вимірювань, розробці кювет з максимальною довжиною ходу променя, 

розрахунку довжини ходу оптичного променя в них та розрахунку концентрації 

основних компонент газового потоку. Такий підхід дає змогу розширити 

діапазон вимірювань і зменшити похибки від впливу дестабілізуючих факторів. 

Розглянуті типи кювет не дають змоги суттєво збільшити чутливість, 

оскільки оптичний промінь в середині них поширюється прямолінійно від 

початку кювети до кінця. У зв’язку з цим для суттєвого підвищення чутливості 

пропонується застосувати кювети, в яких оптичний промінь при незначній 

довжині кювети може пройти значну відстань. Це досягається застосуванням 

багаторазового відбивання променя від стінок кювети, шляхом введення його у 

кювету під певним кутом.  

 

2.4.1 Конструкції кювет з багаторазовим відбиванням оптичного 

променя у формі паралелепіпеда 

 

Розглянемо кювету з багаторазовим відбиванням оптичного променя і 

одним його проходженням від джерела до приймача [7,15]. Така типова кювета 

(рис. 2.15) представляє собою замкнений об’єм у формі паралелепіпеда з 
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довжиною L і висотою Н, який заповнений досліджуваним газом. При цьому 

повинні виконуватись певні умови: 

- оптичний промінь повинен бути сфокусованим; 

- верхня і нижня внутрішні поверхні кювети повинні бути виконані з 

високим коефіцієнтом відбивання оптичної хвилі; 

- всі інші поверхні кювети виконуються за технологією “абсолютно чорне 

тіло” з високим коефіцієнтом поглинання ІЧ випромінювання. 

Приймач і передавач ІЧ випромінювання розміщені у протилежних кутах 

кювети. Оптичний промінь вводиться у кювету під кутом α  від вертикалі. 

 

 

Рисунок 2.12 – Однопрохідна кювета з багаторазовим оптичним 

відбиванням. 

 

Розглянемо три послідовних відбиття променя від стінок кювети (точки 

a,b,c). Сукупність цих точок утворює рівносторонній трикутник abc. Висота 

трикутника bb′  дорівнює висоті кювети H, а бокові сторони ab і bc утворені 

осьовими променями пучка випромінювання. З геометричних міркувань 

витікає, що кут ∠abc = 2α  і відповідно кути ∠bаc = ∠bcа = 90° -α .  

Розглянемо відстань між двома послідовними відбиваннями променя по 

одній з відбиваючих площин кювети, відрізок ac:  

2L Htgα′ =       (2.36) 
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Звідси повна довжина кювети становитиме: 
1
2

L nL L′ ′= +       (2.37) 

де n – кількість повних відстаней L′  (кількість відбивань), які можуть бути 

вкладені у довжину кювети. З виразу (2.37) отримуємо : 

0,5 0,5L L Ln
L L

′−
= = −

′ ′
          (2.38) 

На кожну трійку послідовних відбивань (точки a,b,c) припадає два 

проходження променя eL . Отже, повна довжина ходу променя від 

випромінювача до приймача буде становити: 

2 (2 1) 2П e e e e
LL nL L L n L
L

= + = + =
′
    (2.39) 

Довжину ходу променя від випромінювача eL  можна визначити за 

формулою: 

cose
HL
α

=        (2.40) 

Враховуючи вирази (2.36) і (2.40) повна довжина ходу променя у кюветі 

визначається виразом: 

2 2
cos sinП e

L H L LL L
L Lα α

= = ⋅ ⋅ =
′ ′

          (2.41) 

Як видно з виразу (2.41) довжина ходу променя в кюветі від джерела до 

приймача ІЧ – випромінювання не залежить від висоти кювети Н, а повністю 

визначається довжиною кювети L і кутом введення променя у кювету α, що дає 

змогу у багато разів підвищити чутливість і зменшити габаритні розміри 

кювети. Завдяки регулювання кута введення ІЧ променя у кювету α чутливість 

можна підвищувати або понижувати. 

Однак, однопрохідна кювета з багаторазовим оптичним відбиванням має і 

певні недоліки. Ними є:  
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- необхідність вимірювання інтенсивності випромінювання на вході та на 

виході вимірювальної ділянки, що ускладнює конструкцію кювети; 

- складність врахування реальних фізичних умов, що існують у газопроводі 

(температура, тиск, тощо); 

- кінцева кількість відбивань оптичного променя по довжині кювети. 

 

2.4.2 Конструкції кювет з багаторазовим відбиванням оптичного 

променя у формі сфери 

 

У роботі [112] було запропоновано кювету у вигляді інтегруючої сфери ІЧ 

газоаналізатора рис 2.13. Вона була призначена для вимірювання вмісту СН4 в 

діапазоні 0 - 3,0% від обсягу газової суміші з максимальним коефіцієнтом 

поглинання άmax=0,1 і коефіцієнтом перекриття спектрів поглинання 

досліджуваного газуі випромінювання джерела άmax=0,05 в області спектра     

3,3 мкм. Оптоелектронний сенсор складається з оптично пов'язаних джерела ІЧ 

випромінювання 1, інтегруючої сферичної кювети 2, світловідбиваючого 

екрану 3,фотоприймачів 4, впускного і випускного штуцерів подачі метану - 

5,6. Внутрішня поверхня кювети і світловідбиваючого екрану покриті сильно 

деформованою алюмінієвою фольгою товщиною 0,02 мм, що створює дифузне 

відбиття з коефіцієнтом відбиття 0,90 - 0,92 в діапазоні хвиль довжиною    2,5- 

5,0 мкм. 

 
Рисунок 2.13 - Сферична кювета з багаторазовим відбиванням оптичного 

променя 
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Світловідбиваючий екран являє собою багатогранну правильну піраміду з 

площею підстави в два рази більшої площі перетину світлового потоку, 

створюваного джерелом випромінювання на вході в кювету. Дзеркальні грані 

піраміди спрямовані в бік джерела випромінювання. Для забезпечення 

мінімальних втрат на розсіюючій поверхні кювети подачу і відведення метану 

здійснюють через ряд окремих отворів діаметром 1мм у впускному і 

випускному штуцерах. Реєстрація ІЧ випромінювання здійснюється PbSe - 

фоторезистором. 

Світловий потік від джерела випромінювання потрапляє всередину 

кювети, відбивається екраном і, розсіюючись внутрішньою поверхнею кювети, 

створює певний рівень освітленості, який реєструється фотоприймачем. 

Розроблений спосіб вимірювання концентрації газів в газовій суміші при 

збільшенні неселективних втрат випромінювання (запиленість середовища, 

підвищена вологість і температура, забруднення з часом оптичних елементів) 

дозволяє вимірювати концентрацію газів в широкому діапазоні температур з 

достатньою точністю і чутливістю. 

В запропонованому способі аналізований газ проходить через 

вимірювальні кювети різної довжини, в яких потоки випромінювання 

піддаються  однаковим змінам, котрі не пов’язані з поглинанням газу. 

Концентрація аналізованого газу в газовій суміші визначається відношенням 

[112]: 

,ln
)(

1

2

1

12 U
U

ll
Cx ∆

∆
⋅

−⋅
=
α                                               (2.42) 

де, Сx - концентрація газу, який аналізується, α – коефіцієнт поглинання газу, 

який аналізується, залежить від степені узгодження спектрів поглинання газу, 

спектральної характеристики джерела інфрачервоного випромінювання і 

спектральної чутливості приймача інфрачервоного випромінювання, l1, l2 – 

довжини вимірювальних кювет, ∆U1, ∆U2 - зміни напруги при попаданні на 

фотоприймач потоку випромінювання, який пройшов через вимірювальні 

кювети довжиною l1, l2 відповідно. 
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Використання напівпровідникових джерел випромінювання і електронної 

модуляції приймача інфрачервоного випромінювання дозволяє вимірювати 

різні поглинання випромінювання на виході кювет синхронно з почерговим 

прокачуванням через них газової суміші.  

Мінімальна об'ємна частка СН4 в повітрі, яку можна виміряти, складає 

200-250 ppm. При використанні сферичної кювети наведена похибка 

вимірювань не виходила за границі ±5%. З огляду на відносно великий обсяг 

кювети, при швидкості подачі газової суміші, яка становить 2-2,5 л/хв., час 

встановлення показів не перевищував 20-30 с. Відтворюваність показів при 

проведенні вимірювань була не гірше ± 2% [112]. 

Недоліком інтегруючої сферичної кювети є необхідність дотримання 

високого ступеня ідентичності при виготовленні вимірювальних кювет, а при 

даній конструкції це доволі складно. Складність представляє також підбір та 

розміщення світловідбиваючого екрана піраміди для різних габаритних 

розмірів кювет. Наявність у сферичній кюветі світловідбиваючої піраміди 

призводить до утворення в кюветі завихрень потоку газової суміші. При цьому 

не виключено, що змінюється компонентний склад газової суміші, оскільки 

компоненти природного газу мають досить різну молекулярну масу. 

 

2.4.3 Конструкції кювет з багаторазовим відбиванням оптичного 

променя у формі диска 

 

Позбутися значної частини наведених недоліків можна, застосувавши 

кювету у формі диска [5, 7] (рис. 2.14). 

Кювета (рис. 2.14) представляє собою замкнений об’єм у вигляді диска 

радіусом R, який заповнюється газом. На поверхні диску, в деякій точці, 

розміщені випромінювач і приймач ІЧ випромінювання. Вимоги до поверхонь 

дисковидної кювети аналогічні до вищенаведених. Розглянемо хід променя ІЧ 

випромінювання у дисковидній кюветі у найбільш простому виді. Для цього 

впишемо в коло радіуса R, утворене внутрішньою поверхнею кювети, 
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рівносторонній трикутник. Випромінювач і приймач розміщені в одній з 

вершин цього трикутника поряд один з одним. 

 

 
Рисунок 2.14 - Дисковидна кювета з багаторазовим відбиванням оптичного 

променя 

 

Якщо ІЧ промінь направлений достатньо близько до напрямку сторони 

трикутника (кут вводу 300 від вертикальної осі), то при багаторазовому 

відбиванні форма трикутника практично не зміниться. Якщо кут вводу променя 

буде відмінним від 300, то процес відбивання оптичних променів можна 

представити як процес крокового обертання рівностороннього трикутника з 

кутовим кроком α. 

Напрямок обертання трикутника залежить від кута вводу променя у 

кювету. Якщо кут вводу є більший ніж 300, то трикутник буде обертатися за 

годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки у протилежному 

випадку. У дисковидній кюветі оптичний промінь, на відміну від 

однопрохідної, проходитиме внутрішній об’єм кювети багато разів, постійно 
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перетинаючи, при цьому, досліджуваний газ, що у багато разів підвищить 

чутливість вимірювань. 

У процесі руху променя всередині кювети точки відбивання а1, а2, ..., аn 

будуть послідовно зміщуватися по поверхні кювети з кутовим кроком α. Таким 

чином, до моменту коли точка падіння променя an буде співпадати з точкою 

розміщення приймача, ІЧ випромінювання повинно пройти р циклів 

відбивання: 
120 ,p
α
°

=                                                      (2.43) 

Шлях ходу оптичного променя між відбиваннями буде складати: 

6
3
Rle = ,                                                     (2.44) 

Таким чином, загальний шлях проходження оптичного променя у 

дисковидній кюветі буде становити: 
6 120

3П
RL le p

α
°

= ⋅ = ⋅ ,                                           (2.45) 

Перевагами кювети запропонованого типу є: 

- суттєво більший у порівнянні з однопрохідною кюветою шлях 

проходження оптичного променя; 

- спрощення конструкції кювети за рахунок близького розміщення 

випромінювача і приймача ІЧ випромінювання. 

Недоліком дисковидної кювети з багаторазовим відбиванням є 

необхідність правильного вибору кутового кроку α, який залежить від якості 

відбиваючої поверхні, діаметру кювети та від розмірів приймача ІЧ 

випромінювання. Основним же недоліком усіх розглянутих кювет і схем 

вимірювання є відсутність можливості зрівноважувати тиск і температуру у 

вимірювальних та порівняльних кюветах. Це ускладнює розрахунки і вносить 

додаткові похибки у результати вимірювань. 
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2.4.4 Конструкція кільцеподібної кювети з багаторазовим відбиванням 

оптичного променя 

 

Для мінімізації недоліку дисковидної кювети (рис.2.14) запропонована 

конструкція кільцеподібної кювети (рис. 2.15), у якій поряд з перевагами 

однопрохідної та дискової кювет є можливість приводити тиск і температуру 

всередині герметичних порівняльних кювет до тиску і температури газового 

потоку, який проходить через вимірювальну кювету. 

 

 
Рисунок 2.15 - Розрахункова схема кільцеподібної кювети 

 

Приведення внутрішнього тиску в порівняльних кюветах до тиску газового 

потоку у трубопроводі здійснюється за допомогою компенсатора тиску. Він 

представляє собою циліндричний сильфон або круглу гофровану мембрану з 

лінійною пружною характеристикою [5, 9]. При вимірюваннях існує певна 
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дискретність, яка дає змогу на короткий час зупинити газовий потік. При цьому 

у кюветах газоаналізатора стабілізуються тиск і температура. 

Кювета побудована у вигляді кільцеподібної конструкції прямокутного 

перерізу (рис. 2.15), всередині якої розміщено компенсатор тиску. Зовнішня 

поверхня компенсатора тиску є внутрішньою відбиваючою поверхнею кювети і 

має радіус RВ, а зовнішня відбиваюча поверхня кювети має радіус RЗ. 

ІЧ промінь від джерела, яке розміщено у точці O´ вводиться у кювету під 

кутом α від вертикалі. При проходженні променя ІЧ випромінювання 

відбувається багаторазове його відбивання від внутрішньої і зовнішньої 

поверхонь кювети (точки a, b, c). 

Розглянемо трикутник OaO´. Згідно теореми синусів кут β буде 

дорівнювати: 

3arcsin sin 90
B

R
R

β α
 

= − ⋅ + ° 
 

,   (2.46) 

Відповідно, полярний кут положення точки відбиття а буде рівним: 

)(1800 αβγ +−= ,     (2.47) 

Кут падіння променя ІЧ випромінювання в точці а буде становити: 

90α β′ = − ° ,                                               (2.48) 

Розглянемо трикутники OaO´ і Oba. Ці трикутники є подібними 

(Ob=OO´=R3, Oa=Rв, β=β´). З подібності трикутників витікає, що кути 

визначаться з виразу: 

β β α′′ ′ ′= − ,                                                 (2.49) 

Виходячи з виразів (2.32), (2.34) і (2.35) кут падіння променя ІЧ - 

випромінювання в точку b зовнішньої поверхні кювети δ буде дорівнювати: 
00 1802180 −+=′−′′−= αβγβδ ,                                  (2.50) 

Довжину ходу променя ІЧ - випромінювання від джерела, яке розміщений 

у точці O´, до точки відбивання від внутрішньої поверхні кювети а можна 

визначити за допомогою теореми синусів для трикутника OaO´: 
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sin
sin BaO Rγ

α
′ = ⋅ ,                                               (2.51) 

γ γ′ =  ; δ α=  ,                                               (2.52) 

Хід променя після відбивання у точці а до точки b, враховуючи подібність 

трикутників OaO´ і Oba, буде становити: 

ab ao′= ,      (2.53) 

подібність трикутників Oba і Оbс, довжина ходу променя bс розраховується з 

виразу: 

bc ab oа′= = ,                                               (2.54) 

Таким чином, три відбивання по типу а, b, c будуть складати полярний кут, 

який розраховується з формули: 

3 3γ γ= ,                                                  (2.55) 

а довжина ходу променя буде становити: 

sin3
sin Bl Rγ

αΠ = ,                                             (2.56) 

Кількість елементарних відбивань (а, b, c) по повному колу кювети 

знайдемо з формули:  

360 / 3 120 /n γ γ= ° = ° ,                                       (2.57) 

Звідки повна довжина ходу променя у кільцеподібній кюветі буде 

становити: 

360 sin
sin Bl l n Rγ

γ αΠ

°
= ⋅ = ⋅ ,                                     (2.58) 

Як видно з отриманого виразу (2.58), у кільцеподібної кювети довжина 

ходу оптичного променя буде найбільшою з усіх розглянутих видів кювет, 

відповідно більша кількість газу попаде під його дію за одиницю часу, а отже і 

більше енергії ІЧ випромінювання поглинеться досліджуваною компонентою. 

У цьому випадку чутливість кювети буде максимальною. Це дає змогу 

вимірювати концентрацію компонент природного газу на рівні долей відсотка 

(наприклад, С2H6, С3H8). Розрахунок геометричних параметрів запропонованих 

кювет наведено у додатку В. 
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На рис.2.16 наведено залежності довжини ходу ІЧ променя від його кута 

вводу в кювети різного типу. 

 

 
Рисунок 2.16– Довжина ходу ІЧ променя від кута його вводу в кювети 

різного типу: 1 - у прямохідній кюветі; 2 - у дисковидній кюветі;  

3 - у кільцеподібній кюветі з Rв=5 см 

 

З рис.2.16 можна зробити висновок, що хоч найбільша довжина 

проходження ІЧ променя спостерігається у дисковидній кюветі, однак 

кільцеподібна є більш придатна для зрівноваження тиску та довжина 

проходження променя в ній є ненабагато менше ніж у дисковидній. Тому для 

практичного застосування вибрано саме кювету кільцевидної форми.  

 

2.5 Розробка вимірювальної частини потокового ІЧ газоаналізатора 

для визначення головних вуглеводневих компонент природного газу 

 

Для зрівноваження температури газу всередині порівняльних кювет з 

температурою газового потоку усі кювети (порівняльні і вимірювальну) 
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необхідно помістити у газовий потік. Потік омиватиме металеві поверхні 

кювет, передаючи газу всередині свою температуру, а тиск у порівняльних 

кюветах зрівноважуватиметься за допомогою компенсаторів. 

Отже, використавши дисковидні кювети з ПДЛ, застосувавши 

трьохкюветну схему вимірювань і оптоволоконні лінії зв’язку, можна створити 

швидкодіючий багатоканальний ІЧ газоаналізатор, який може працювати 

безпосередньо у газовому потоці трубопроводів середнього тиску без 

попередньої підготовки проб. 

Конструкція вимірювальної частини потокового ІЧ газоаналізатора, де 

застосовано розроблену [9] трьохкюветну схему вимірювання із кільцевидними 

кюветами, наведена на рис. 2.17.  

 

 
 

Рисунок 2.17 - Вимірювальна частина потокового ІЧ газоаналізатора 

 

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. 
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Кількість вимірювальних каналів n відповідає кількості досліджуваних 

компонент природного газу.  

Оскільки, завдяки використанню кільцеподібних вимірювальних ділянок, 

кювети мають незначні розміри, то при їх великій кількості збільшуватиметься 

тільки поздовжній розмір потокового ІЧ газоаналізатора. Для зменшення 

лобового опору рухові газового потоку, а також щоб мінімально змінювати 

його структуру у любій точці газопроводу, трубопровідна вставка 1 має 

діаметр, значно більший за діаметр газопроводу[113], до якого приєднується 

газоаналізатор. 

ІЧ газоаналізатори запропонованої конструкції виконуються повністю 

герметичними і вибухобезпечними тому можуть застосовуватись у будь якій 

частині технологічного газопроводу без спеціального захисту. 

Слід зазначити, що конструкція вимірювальної частини ІЧ газоаналізатора 

наведеного на рис. 2.17 дозволяє оперативно здійснювати її монтаж / демонтаж 

на замірному вузлі газопроводу, що є вагомою перевагою при перевірці МХ 

газоаналізатора. Крім того відстань між кюветами у трубній вставці вибрано 

таким чином, щоб вважати температуру газового потоку однаковою із 

температурою газових сумішей у порівняльних кюветах. Це дозволило усунути 

складову основної похибки від нестабільності температури. 

Застосування кільцеподібних кювет та трьохкюветної схеми вимірювань у 

ІЧ газоаналізаторах дасть 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 згідно алгоритму 

наведеному у розділі 3. 
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2.6 Висновки до другого розділу 

 

За результатами проведених досліджень визначено частотні смуги для 

детектування вуглеводневих компонент природного газу 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 ). Такий підхід дозволяє реалізувати 

ідентифікацію спектрів поглинання ІЧ випромінювання трьома основними 

компонентами природного газу (CH4, С2H6, С3H8), які складають близько 95% 

об’єму газової суміші, а також дослідити вплив температури та тиску 

природного газу на характеристики смуги поглинання ІЧ випромінювання його 

компонентами. 

Проведено дослідження процесів поширення ІЧ випромінювання у 

природному газі і оптоволоконному каналі та відбивання і розсіювання його на 

обмежуючих поверхнях. 

Встановлено, що запас потужності вимірювального каналу при 

вимірюванні компоненти природного газу складає 6,8 дБ, що свідчить про його 

надійність в експлуатації. Отримані результати покладено в основу розробленої 

трьохкюветної схеми вимірювання концентрації компонент природного газу 

для підвищення чутливості оптичного методу контролю його компонентного 

складу. 

В результаті теоретичних досліджень показано, що найбільш 

оптимальною, з точки зору розміру і довжини ходу оптичного променя в різних 

конструкціях кювет, є кільцеподібна кювета з внутрішнім компенсатором 

тиску. 

Обгрунтовано застосування, як джерело ІЧ випромінювання - лазер(ПДЛ), 

розроблено методику побудови вимірювальної частини потокового 

багатоканального ІЧ газоаналізатора для визначення головних компонент 

природного газу, що обумовлює необхідність розроблення алгоритму 

функціонування вдосконаленого ІЧ газоаналізатора з визначенням 

високомолекулярних вуглеводневих компонентів на основі статистичних даних 
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аналітичним шляхом та подальшого вирішення можливості застосування ІЧ 

газоаналізатора у складі системи контролю енергії природного газу. 

Встановлено, що застосування кільцеподібних кювет та трьохкюветної 

схеми вимірювань у ІЧ газоаналізаторах дає змогу здійснювати вимірювання 

концентрації CH4, С2H6, С3H8 безпосередньо у технологічних газопроводах без 

спеціальної підготовки проб, що зменшує експлуатаційні затрати. 
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РОЗДІЛ 3 

 РОЗРОБКА СТРУКТУРИ, АЛГОРИТМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКА ІЧ ГАЗОАНАЛІЗАТОРА ТА 

АЛГОРИТМУ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ 

КОНЦЕНТРАЦІЙ ВУГЛЕВОДНЕВИХ КОМПОНЕНТ 

 

3.1 Розробка алгоритму визначення компонентного складу природного 

газу за допомогою розробленого ІЧ газоаналізатора 

 

Склад природного газу можна представити як дві сукупності газів, а саме – 

вуглеводневі гази (метан та ін), які є горючими, та деякі супутні гази (СО2, N2 і 

т.д), які, в основному, є негорючими. Проведемо аналіз компонентного складу 

газових та газоконденсатних родовищ світу, в тому числі родовищ України з 

метою встановлення взаємозв’язків між основними трьома вуглеводневими 

компонентами та вищими С4+. 

 

3.1.1 Аналіз основних статистичних характеристик природного газу 

 

З метою розробки системи контролю енергії природного газу, яка б мала 

високу чутливість, швидкодію та відносно малу вартість, доцільно розробити 

алгоритм, який би враховував компонентний склад природного газу із різних 

родовищ.  

Для розробки методу визначення вищих вуглеводневих компонент 

природного газу за трьома основними компонентами було проаналізовано дані 

компонентного складу з N=84 родовищ України та світу одержаних із 

літературних джерел [114-116]. Дані компонентного складу розглянутих 

родовищ наведені у додатку Г. Основні статистичні характеристики 

концентрацій вуглеводневих компонент, що входять до складу природного газу 

(мінімальне, максимальне та середнє значення концентрації j-ої компоненти у 
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сумішах газів проаналізованих родовищ у відносних одиницях, СКВ) з джерел 

наведених у додатку Г, подано в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 
Основні статистичні характеристики складу природного газу 

Статистична 

характеристика,  

відн. од. 

Вуглеводневі компоненти природного газу 

досліджуваних родовищ 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10+ 

Міn, Хj 0,817 0,000 0,000 0,000 

Середнє 

N

C
C

N

i
Ji

j

∑
== 1  

0,924 0,034 0,01 0,007 

Мах, Yj 0,992 0,084 0,039 0,059 

СКВ 

)1(

)(
)( 1

2

−

−
=
∑
=

NN

CC
CS

N

i
jiJi

j  
0,041 0,023 0,009 0,011 

j

j
в C

CS
K

)(
=  0,044 0,68 0,9 1,51 

 

У табл. 3.1 Mіn Хj ,MaxYj та jC - мінімальне, максимальне та середнє-

арифметичне значення концентрації j-ої компоненти природного газу N 

родовищ; )( jCS -СКВ значення концентрації j-ої компоненти від jC ; Кв - 

коефіцієнт варіації показує варіабельність (рівень розкиду) даних відносно 

середнього значення. 

Як слідує з, наприклад рядка 2 табл. 3.1 метан (CН4) становить 92,4% від 

усього газу по об’єму при коефіцієнті варіації 0,044. Слід звернути увагу на 

розкид значень у вибірці. Це говорить про наявність у даних екстремальних 

значень, які можуть негативно впливати на статистичні висновки. Інші 
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вуглеводневі складові природного газу мають також екстремальні значення, 

про що говорять високі значення їх коефіцієнтів варіації.
 
 

На рис.3.1 наведено гістограму розподілу значень СН4. Кількість 

інтервалів для побудови гістограми розраховувалась за формулою [117]: 

)ln(32.2 вNn ⋅= ,         (3.1) 

де Nв – об’єм вибірки. 

По осі абсцис на рис. 3.1 відкладено крок, який дорівнює: 

n
YXp −

= ,      (3.2) 

де X, Y – максимальне та мінімальне значення концентрації компоненти у 

вибірці. 

По осі ординат відкладено кількість родовищ N, у яких спостерігались 

значення концентрацій j – тої компоненти, що попали у відповідний інтервал. 

 

 
Рисунок 3.1 – Гістограма розподілу значень СН4 
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З гістограми (рис.3.1) видно, що у вихідних даних існує декілька значень, 

які різко відрізняються від основної маси значень даних. Відповідні гістограми 

було побудовано для інших вуглеводневих компонентів природного газу, де 

спостерігається також відхилення окремих значень від їх основної маси 

(додаток Д). 

Для розробки алгоритму було проведено аналіз взаємозв’язків 

концентрацій компонент, складових природного газу, (кореляційний аналіз). У 

таблиці 3.2 наведена кореляційна матриця для вуглеводневих компонент, які 

входять до складу природного газу. 

З аналізу взаємозв’язків концентрацій компонент випливає наступне: 

– супутні гази слабо корелюють з вуглеводневими газами. Так, найбільший 

коефіцієнт кореляції r за абсолютною величиною становить r= 0,466 для метану 

і азоту; 

– супутні гази так само слабо корелюють між собою; 

– кореляція між вуглеводневими газами є вищою за середню (середнє 

значення коефіцієнта кореляції за абсолютною величиною більше за r =0,5). 

 

Таблиця 3.2. 

Кореляційна матриця компонентного складу природного газу 

Компонентний 

склад 
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10+ 

СН4 1 -0,62 -0,6513 -0,4698 

С2Н6 -0,62 1 0,6568 0,303 

С3Н8 -0,6513 0,6568 1 0,700 

С4Н10+ -0,4698 0,303 0,700 1 

 

Слід звернути увагу на середні значення коефіцієнтів кореляції між СН4 і 

С2Н6 та С3Н8 (коефіцієнт кореляції – від 0,62 до 0,657) і між С3Н8 і С4Н10+ 

(коефіцієнт кореляції 0,7), що дозволяє використати виміряне значення 
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концентрації С3Н8 для розрахунку відповідних значень С4Н10+. Таким чином, 

для визначення концентрацій вуглеводневих газів у газовому потоці 

запропоновано виміряти значення концентрації для СН4, С2Н6, С3Н8, а значення 

концентрації для С4Н10+ знайти розрахунковим шляхом.  

Отже, методика визначення об’ємних концентрацій складових природного 

газу у запропонованому підході складається з двох частин: 

- по-перше виконується визначення перших трьох компонент (СН4, С2Н6, 

С3Н8) шляхом безпосереднього їх вимірювання за допомогою спеціально 

розробленого газоаналізатора; 

- по-друге виконується визначення вищих компонент (С4Н10+) 

опосередковано за допомогою методу адаптивного їх оцінювання на основі 

виміряних компонент (СН4, С2Н6, С3Н8) та попередньо одержаних статистичних 

даних аналізу компонентного складу хроматографічним методом 

безпосередньо на визначеному замірному вузлі [2,10]. 

 

3.1.2 Розробка методу визначення сумарної концентрації вищих 

складових вуглеводневих газів 

 

Виходячи з того, що вклад вищих компонент С4Н10+ у загальну питому 

об’ємну теплоту згоряння (теплотворну здатність) природного газу становить 

величину порядку 2,53%, в той же час середньо - арифметична об’ємна 

концентрація С4Н10+  складає 0,7% [114-116], для побудови методу визначення 

об’ємної частки вищих складових природного газу С4Н10+, представимо кожен 

зразок природного газу, як деяку точку у тривимірному просторі виміряних 

значень концентрацій перших трьох компонент. І до кожної точки цього 

простору прив’яжемо відповідне значення концентрації вищих компонент 

С4Н10+. По своїй суті математична модель концентрації С4Н10+ є моделлю 

розподілу цих значень у тримірному просторі [2,118]: 
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),,( 83624104 HCHCCHHC CCCfC =+ ,    (3.3) 

Розглянемо кореляційну матрицю R концентрацій СН4, С2Н6, С3Н8 

відповідну (табл. 3.2). 

00,16568,06513,0
6568,000,162,0
6513,062,000,1

−
−

−−
=R  

 

Аналіз кореляційної матриці показує, що між значеннями концентрацій 

газів існує кореляційний зв’язок середньої сили. Це говорить про те, що осі 

тримірного простору концентрацій не є ортогональні[119-121]. Цей факт 

викликає труднощі як при побудові математичної моделі, так і при її 

інтерпретації. Щоб уникнути зазначених труднощів проведемо ортогоналізацію 

тривимірного простору концентрацій за методом головних компонент (practical 

components) [119]. Метод головних компонент полягає у визначенні власних 

чисел (Singular data) і відповідних їм власних векторів [120]. Для методу 

головних компонент характерною рисою є властивість найкращої 

самовідтворюваності.  

Властивості методу головних компонент є [119-123]: 

- сума квадратів відстані між точками вихідних даних у просторі перших 

головних компонент є найменшою відносно усіх інших просторів; 

- метод головних компонент дозволяє обрати розмірність простору, який є 

оптимальним серед усіх можливих просторів представлення вихідних даних; 

- серед усіх просторів представлення вихідних даних метод головних 

компонент найменше спотворює відстань від точок даних до їх загального 

центра тяжіння (центра найменшого відхилення даних), а також кути між 

прямими які з’єднують усі можливі пари точок з їх загальним центром тяжіння. 

Власні числа можуть бути знайдені як корені характеристичного рівняння 

матриці R1 [123,124]: 

IRR ⋅−= ϕ1 ,     (3.4) 

де φ – власні числа, 
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 І – одинична матриця. 

Характеристичне рівняння матриці R1 буде мати вид: 

029.076.13 23 =+−+− ϕϕϕ ,    (3.5) 

Власні числа матриці R1 наведені в таблиці 3.3 

Власні вектори, що відповідають кожному з власних чисел можна знайти 

шляхом рішення лінійного рівняння виду: 

0=⋅− JJ VR ϕ ,     (3.6) 

де j – номер власного числа, 

   Vj – власний вектор, який відповідає власному числу φj, 

   0 – нульовий вектор. 

 

Таблиця 3.3. 

Власні числа матриці R1 

Власне число 
Вклад власного числа у 

загальну дисперсію даних 

Накопичений вклад 

власного числа у загальну 

дисперсію даних 

2.285 76.2 76.2 

0.385 12.8 89 

0.33 11.0 100 

 

Наприклад, для першого власного числа вираз (3.4) набуде наступного 

виду: 









=⋅−⋅+⋅−
=⋅+⋅−⋅−
=⋅−⋅−⋅−

0285.16568.06513.0
06568.0285.162.0
06513.062.0285.1

321

321

321

ννν
ννν
ννν

,   (3.7) 

 

Дана система рівнянь звичайними методами лінійної алгебри коректно не 

може бути вирішена, оскільки детермінант системи рівний 0 [120-124]. Рівність 
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0 детермінанту системи говорить про те, що існує безліч розв’язків цієї 

системи. 

Для знаходження одного єдиного рішення (для методу головних 

компонент вибір рішення є несуттєвим) можна присвоїти будь-якому значенню 

складової власного числа будь-яке значення. Наприклад, якщо задати значення 

ν1=1, то отримаємо рішення цієї системи у вигляді: 

















−
−=

0182.1
0029.1
1

1ν ,     (3.8) 

 

Аналогічно проводяться розрахунки і для решти власних чисел (додаток 

Е). Результати виконаних розрахунків наведені у таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4. 

Результат розрахунку по трьох компонентах 

 СН4 С2Н6 С3Н8 

PC1 1 -1.0029 -1.0182 

PC2 1.0289 1 0.0195 

PC3 0.4935 -0.517 1 

 

Значення головних компонент для кожного газу із статистичної вибірки 

(табл. Е.1, додатку Е) знаходяться з виразів: 

83624

83624

83624

1517.04935.03
0195.010289.12

0182.10029.10.11

HCHCCH

HCHCCH

HCHCCH

CCCPC
CCCPC

CCCPC

⋅+⋅−⋅=
⋅+⋅+⋅=
⋅−⋅−⋅=

,  (3.9) 

де РС1 - РС3 – значення головних компонент для зразка газу з вибірки  

(додаток Г). 

Розглянемо залежність концентрації С4Н10+ від значень головних 

компонент РС1 – РС3 отриманих з виразу (3.9). Залежності концентрацій (у %) 

від головних компонент представлені на рисунках 3.2 – 3.4. 
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Рисунок 3.2 - Залежності концентрацій С4Н10+ від першої головної 

компоненти РС1. 

 
Рисунок 3.3 - Залежності концентрацій С4Н10+ від другої головної 

компоненти РС2. 

Аналіз побудованих залежностей значень концентрацій С4Н10+ від значень 

головних компонент (рис. 3.2-3.4)дозволяє зробити наступні висновки: 

- між концентрацією С4Н10+ і головними компонентами існує слабкий 

кореляційний зв’язок: r1=-0,499; r2=-0,395; r3=-0,296; 

- незалежно від головних компонент розкид значень концентрацій С4Н10+  

природного газу у вибірці є досить значним (~58%), що зумовлює збільшення 

похибок при використанні звичайних регресійних моделей. 
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Рисунок 3.4 - Залежності концентрацій С4Н10+ від третьої головної 

компоненти РС3. 

 

Виходячи з вище наведеного можна стверджувати, що використання 

регресійних моделей у їх класичному вигляді не може забезпечити адекватність 

побудованих моделей [124]. 

Тому було запропоновано метод адаптивного оцінювання вуглеводневих 

компонент природного газу (бутану, пентану, гексану) на основі виміряних 

компонент (СН4, С2Н6, С3Н8) та попередньо одержаних статистичних даних 

аналізу компонентного складу хроматографічним методом безпосередньо на 

визначеному замірному вузлі [10, 11]. 

Для підвищення достовірності визначення концентрації С4Н10+ було 

проведено, протягом 2013-2014 років, аналіз паспортів на газ газопроводів, які 

проходять через Івано-Франківську область. Було встановлена кореляційна 

залежність між пропаном С3Н8 та бутанами, пентанами та гексанами в межах 

від 0,92 до 0,74. На ( рис.3.5) подано залежність між пропаном та бутанами, 

пентанами і гексаном побудована на основі статистичних даних одержаних на 

замірному вузлі ГРС Угринів. 
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Рисунок 3.5 - Залежності: 1-між концентраціями пропану та бутанами; 2- між 

концентраціями пропану та пентанами і 3- між концентраціями пропану та 

гексаном 
 

Як можна побачити із рис. 3.5 отримані дані характеризуються 

прийнятним кореляційними властивостями (коефіцієнт кореляції rпр-бут=0,92;  

rпр-пент=0,85; rпр-гекс=0,74;). Однак через значне розсіювання (дифузність) 

результатів спостережень (максимальне СКВ результату спостережень 

)( jCS =0,24%) та наявності точкових викидів робить застосування механізму 

апроксимації практично неможливим. 

Запропоновано підхід, який реалізується на основі статистичних даних, 

попередньо отриманих на основі експериментальних досліджень 

компонентного складу хроматографічним методом. Інформаційну структуру 

даних, яка необхідна для проведення обчислень можна подати у вигляді таблиці 

впорядкованих за зростанням (чи спаданням) концентрації пропану (табл.3.5). 

У поданій структурі передбачено порядковий номер (індекс) виміряних 

значень концентрацій пропану і відповідних концентрацій бутану, пентану та 

гексану у відсотках. Дані одержані із відповідної кількості N паспортів на газ 

одержаних під час хроматографічного аналізу. Для випадків коли значення 

концентрації пропану, як основного компонента за яким буде проводитись 

оцінювання, співпадають розраховується середні значення для С4Н10, С5Н12 та 
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С6Н14 відповідно. Для спрощення алгоритмічної реалізації індекс відповідної 

концентрації пропану використовується, як посилання на запис даних у 

відповідному рядку, що будуть задіяні в обчисленнях. 
 

Таблиця 3.5. 

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 

 

Для оцінювання проміжних значень вищих вуглеводневих компонентів на 

першому етапі проводиться вимірювання концентрації 83HCC  на основі 

удосконаленого оптичного методу запропонованого у роботі [10,11,19]. 

На наступному етапі здійснюється вибір k -го рядка даних з найближчим 

значенням Tab
HCC 83 , тобто }))((min{

,18383 NkHC
Tab

HC CkCabs
=

− , після чого фіксується 

індекс k  цього рядка. 

Далі розраховують діапазон індексів селективного вікна даних масиву j , 

мінімальний розмір якого складає дев’ять рядків, для опрацювання за такими 

правилами [105]: 
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(3.10) 

 

Перед проведенням розрахунків здійснюють попереднє опрацювання 

даних селективного вікна, яке передбачає розділення на послідовні фрагменти 

по три значення )}(),(),({ 383283183 jCjCjCmedian Tab
HC

Tab
HC

Tab
HC , 

)}(),(),({ 683583483 jCjCjCmedian Tab
HC

Tab
HC

Tab
HC , )}(),(),({ 983883783 jCjCjCmedian Tab

HC
Tab

HC
Tab

HC  і 

подальшим вибором медіанного послідовно для кожного з фрагментів. 

Результатом такої операції є масив індексів )2,0(=i , що використовуються як 

посилання на відповідні рядки інформаційної таблиці 3.6. 

В результаті, розрахунок наближеного значення 104HCC  концентрації 

бутану здійснюється з використанням формул: 
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(3.11) 

 

Аналогічним способом реалізується розрахунок відповідних концентрацій 

125HCC  пентану та 146HCC  гексану.  

Доцільно зазначити, що використання операції вибору медіанного з групи 

трьох спостережень дозволяє уникнути впливу грубих похибок та промахів при 
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незначних обчислювальних затратах у випадку програмної реалізації 

запропонованого методу[96, 105]. 

З метою перевірки ефективності запропонованого методу розглянемо 

приклад фрагменту інформаційної таблиці 3.6 одержаної на основі паспортів на 

газ на замірному вузлі ГРС Угринів.  

Таблиця 3.6 
Фрагмент інформаційної таблиця вибірки масиву даних із замірного вузла 

ГРС Угринів 
J 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 
4 0,229 0,037 0,031 0,07 
5 0,245 0,127 0,076 0,012 
6 0,595 0,193 0,035 0,027 
7 0,611 0,208 0,048 0,039 
8 0,663 0,245 0,089 0,044 
9 0,698 0,294 0,104 0,068 

 

Крок 1- згідно запропонованого методу [10] визначимо значення 104HCC  

для концентрації пропану 83HCC =0,33, яка визначена розробленим 

газоаналізатором.  

Крок 2- етапі вибираємо найближче Tab
HCC 83  =0,245 із табл. 3.6. (точка j =5  

на рис. 3.6). 

 Крок 3- вибираємо діапазон індексів селективного вікна даних масиву 

j =1..9 згідно системи (3.10) з табл.3.6.  

Крок 4- даний діапазон розділяємо на фрагменти по три значення і 

вибираємо для кожного медіанне значення (рис.3.6): для першого значення 

j =2, для 2 та 3 відповідно j =5 та 8. Результатом такої операції є масив 

індексів )2,0(=i , що використовуються як посилання на відповідні рядки 
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інформаційної таблиці 3.6, а саме 137,0)( 083 =iC Tab

HC , 245,0)( 183 =iCTab
HC , 

663,0)( 383 =iCTab
HC , 071,0)( 0104 =iCTab

HC , 127,0)( 183 =iCTab
HC , 245,0)( 283 =iCTab

HC . 

Крок 5- проведемо розрахунок наближеного значення 104HCC  концентрації 
бутану згідно формул 3.11: 

.1637,00183,01808,00354,0
2

0
104 =++−== ∑

=m
mHC CC  

Відносна похибка визначення концентрації бутану для виміряного 

значення пропану 0,33 склала ±1,3%. 

 

 

j 

С3Н8 

1 
2 

3 

 
Рисунок 3.6 - Медіанні значення 1, 2, 3 послідовних фрагментів вікна даних 

таблиці концентрації Tab
HCC 83  для розрахунку наближеного значення 104HCC  

 
За запропонованим методом проведено багаторазові розрахунки оцінок 

сумарної концентрації вищих вуглеводнів природного газу С4Н10+ для даного 

замірного вузла. Зокрема було проаналізовано дані концентрацій вуглеводневих 

компонент з N=40 паспортів на природний газ на замірному вузлі ГРС Угринів. 

На рис.3.7 подано залежність вмісту вищих вуглеводнів С4Н10+ від 

пропану С3Н8 на замірному вузлі ГРС Угринів. 

Значення концентрацій компонент було розміщено по зростанню. Для 

значень концентрацій пропану (лінія 1 рис.3.7) згідно запропонованого методу 

одержано лінію 3. Проведено оцінювання відносної похибки між сумарними 
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концентраціями вищих вуглеводневих компонент С4Н10+ згідно паспортів на 

газ -(лінія 2) та одержаних аналітичним методом -(лінія 3) згідно виразу:  

 

%,100
)(

)( 104 ⋅
−

=+
пасп

паспроз

С
CC

HCδ  (3.12) 

де Сроз, Спасп - сумарні концентрації вищих вуглеводневих компонент 

С4Н10+ розраховані згідно запропонованого методу та одержані згідно 

паспортів на газ відповідно. 

 
Рисунок 3.7- Залежність вмісту вищих вуглеводнів С4Н10+ від пропану С3Н8 на 

замірному вузлі (1- С3Н8 згідно паспортів на газ; 2- С4Н10+ згідно паспортів на 

газ; 3- С4Н10+ розраховано згідно запропонованого методу) 

 

Даний метод було застосовано для 16 замірних ділянок газопроводів, які 

проходять через Івано-Франківську область. При застосуванні запропонованого 

методу адаптивного оцінювання вуглеводневих компонент природного газу 

досягається допустима максимальна відносна похибка в межах ±7%.  
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3.2 Розробка структурної схеми та алгоритму функціонування 

експериментального зразка системи контролю енергії природного газу 

 

Багатоканальний ІЧ газоаналізатор призначений для контролю основних 

трьох вуглеводневих компонент природного газу в режимі реального часу може 

бути застосований для контролю енергії природного газу. Це дозволить 

здійснювати оптимальне керування енергоємними технологічними процесами. 

Для визначення енергії природного газу необхідно крім контролю його 

теплотворної здатності здійснювати його облік. Тому було запропонована 

система, до складу якої входить багатоканальний інфрачервоний газоаналізатор 

та замірна дільниця на основі витратоміра газу турбінного типу. Структурна 

схема розробленої системи [8, 15] подана на рис. 3.8  

 
Рисунок 3.8 - Структурна схема розробленої системи контролю енергії 

природного газу 

 

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 
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контроллер МК і пристрій передачі та відображення вимірювальної 

інформації ПВІ; 

- замірної дільниці для вимірювання об’єму газу, яка включає до себе 

лічильникгазу Q і давачі температури Т та абсолютного тиску Р. 

 

Система працює наступним чином: при включенні системи, керуючий 

модульований сигнал поступає з мікроконтролера на три ПДЛ (лазери), які є 

джерелами ІЧ випромінювання. Кожен ПДЛ налаштований на конкретну смугу 

випромінювання, яка відповідає частоті поглинання метану (етану, пропану) 

[15,125, 126]. Промінь ІЧ випромінювання проходить через оптичну систему, 

до складу, якої входять оптоволоконний канал, кювета, і потрапляє на 

фотоприймач, де інтенсивність випромінювання перетворюється у напругу [8, 

15, 127, 128]. Сигнал підсилюється, стабілізується і поступає на мультиплексор. 

Таким чином, на вхід кожного із трьох мультиплексорів поступає три сигнали 

напруги, які є функцією від інтенсивності поглинання ІЧ випромінювання у 

трьох кюветах: одній вимірювальній та двох порівняльних. З мультиплексора 

сигнал поступає на мікроконтролер, до складу якого входять 5 вимірювально-

обчислювальних блоків (модулів), які реалізують розроблений алгоритм 

(рис.3.9). На рис. 3.9 наведено алгоритм роботи вимірювального каналу 

контролю концентрації метану (алгоритм роботи інших каналів вуглеводневих 

компонент природного газу є ідентичні) з можливістю інтегрування його до 

системи контролю енергії природного газу [16]. Для розрахунку концентрації 

трьох компонент природного газу в режимі реального часу застосовано три 

розроблених [16] модуля для вимірювання концентрації трьох основних 

компонент(СН4, С2Н6, С3Н8). 

Алгоритм роботи модулів 1-3 зображено на рисунку 3.10. 

Для здійснення роботи модулів ініціалізуємо змінні пам’яті: PVar[]- поточні 

вимірювання по кожному із трьох каналів; SVar[]- масив із десяти поточних 

вимірювань по кожному із трьох каналів; SRes[]-масив середньо-арифметичних 

значень вимірювань по кожному із трьох каналів; cLc-дозвіл на обчислення 
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середньо-арифметичних значень. У циклі здійснюється процедура комутування 

і-того вимірювального каналу на АЦП та процедура вимірювання по і-тому 

каналу із збереженням результатів у PVar[і]. Після десяти вимірювань сигналу 

по кожному із трьох каналів здійснюється визначення середньо - 

арифметичного значення та процедура обчислення концентрації компоненту із 

занесенням результату в буфер пам’яті.  

 

 
Рисунок 3.9 - Алгоритм роботи вимірювального каналу контролю концентрації 

метану (алгоритми роботи інших каналів вуглеводневих компонент природного 

газу є ідентичні) з можливістю інтегрування його в систему вимірювання 

енергії природного газу 
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У модулі 4 здійснюється перетворення та обробка уніфікованих сигналів із 

давачів тиску та температури. 

 

 
Рисунок 3.10 - Алгоритм роботи модулів 1-3 
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Рисунок 3.10 - Алгоритм роботи модулів 1-3 (продовження) 

 

Значення згаданих параметрів будуть використані для корекції визначення 

компонентного складу природного газу та приведення його об’єму до 

нормальних умов, а також для поправки смуги випромінювання лазера 

пов’язаної із зміщенням смуги поглинання від впливу тиску та температури 

природного газу. 
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Алгоритм роботи основного обчислювального модуля 5 зображено на 

рисунку 3.11. Ініціалізуємо змінні пам’яті: GVar[]- поточно зчитаний фрагмент 

коду в базисі Галуа для подальшого декодування; GVol[]- масив фіксованих 

об’ємів, які ініціюють розрахунок компонентного складу газу; VRes[]- масив 

результатів. 

У подальшому виконується процедура зчитування послідовності 

(фрагмента) коду поля Галуа з диску турбінного лічильника газу та проводимо 

його декодування. Якщо декодована кодова послідовність відповідає 

фіксованому об’єму, виконуються процедури зчитування масивів результатів 

SRes[] із чотирьох модулів та корекція даних з врахуванням значень тиску та 

температури. 

У залежності від значення концентрації метану, етану і пропану у 

природному газі здійснюється розрахунок концентрації суміші вищих 

вуглеводневих компонент за розробленим алгоритмом. 

Маючи результати концентрацій горючих газів та їх об’єм визначаємо 

енергію природного газу та заповнюємо буфер з масиву результатів VRes[] з 

якого інформація через порт input/output може виводитись, як на периферійні 

засоби відображення інформації так і на засоби регулювання та сигналізації. 

Крім того результати контролю можуть передаватись до споживачів на 

значну відстань за допомогою оптоволоконної лінії зв’язку з метою їх 

подальшої обробки і накопичення. 

Слід зазначити, що стабілізований вимірювальний сигнал поступає на 

відповідний мультиплексор, тобто на вході кожного із трьох мультиплексорів 

формуються три сигнали напруги, що є функцією від інтенсивності поглинання 

ІЧ випромінювання у відповідних кюветах: одній вимірювальній та двох 

порівняльних. Далі сигнал поступає на мікроконтролер, до складу якого 

входять обчислювальні блоки, що реалізують розрахунок за розробленим 

алгоритмом. На основі наведених алгоритмів було розроблено демонстраційне 

програмне забезпечення, що реалізує відповідне опрацювання вимірювальних 

сигналів первинних перетворювачів з подальшим розрахунком величин 
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контрольованих параметрів на мові програмування С++. Тексти основних 

модулів програмного забезпечення, зчитування та опрацювання вимірювальної 

інформації наведено в додатку Ж. 

 
Рисунок 3.11 - Алгоритм роботи основного обчислювального модуля 5 
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Рисунок 3.11 - Алгоритм роботи основного обчислювального модуля 5 

(продовження) 

 

З отриманих значень концентрацій основних компонентів за допомогою 

запропонованого методу розраховується сумарна концентрація С4Н10+ і теплота 

згоряння всієї газової суміші. З одержаних даних згідно наведеного 

алгоритму(рис. 3.10 - 3.11) визначається енергія.  
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3.3 Висновки до третього розділу 

 

Запропоновано метод адаптивного оцінювання концентрацій вищих 

вуглеводневих компонент природного газу на основі проведеного 

статистичного аналізу компонентного складу природного газу основних 

газових родовищ світу та України. 

Реалізація запропонованого методу ґрунтується на селективному 

фрагментарному опрацюванні статистичних даних сумісно із методом 

медіанних центрів з подальшим розрахунком функцій степеневого полінома, 

що дозволило реалізувати алгоритм вимірювання об’ємної концентрації 

складових природного газу, котрий полягає у безпосередньому одночасному 

вимірюванні основних трьох компонент (СН4, С2Н4, С3Н8) на смугах,  що мають 

мінімальний вплив одна на одну, та у визначенні сумарної концентрації вищих 

вуглеводневих компонент.   

Запропонований метод був покладений в основу розробки структурної 

схеми та алгоритму функціонування системи контролю енергії природного газу 

на основі вдосконаленого багатоканального ІЧ газоаналізатора. Для реалізації 

алгоритму функціонування розроблено відповідне програмне забезпечення. 

При цьому відносна похибка визначення концентрації вищих компонент С4Н10+ 

не виходить за границі ± 7%. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗРАЗКА СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЕНЕРГІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ОСНОВІ ІЧ 

ГАЗОАНАЛІЗАТОРА 

 

4.1. Розробка функціональної схеми експериментального зразка 

системи контролю енергії природного газу 

 

Експериментальний зразок системи складається з двох функціонально 

незалежних систем: вимірювання об’єму природного газу з приведенням до 

нормальних умов та його компонентного складу. На дослідній установці ПАТ 

«Івано-Франківськгаз», яка базується на газорозподільчому пункті (ГРП), була 

встановлена трубна вставка ІЧ газоаналізатора із іншими його блоками 

(Рис.4.1). Робота системи здійснювалася наступним чином: при включенні 

живлення всі блоки знаходяться у початковому стані, термостабілізатор та 

джерело струму лазерів виключені; під час запуску програми вимірювання 

відбувається генерація сигналів, які формують часову діаграму роботи системи, 

включаючи сигнали керування імпульсами струму лазерів і початком/кінцем 

оцифрування АЦП. Для цього використовується мікроконтролер SAB80C166. 

Як ІЧ лазери використовувалися ПДЛ на подвійній гетероструктурі  LD-1665-

0010-DFB-1, IR-WGM-30, LD-330 [67,104,129,130] (на рис.4.1 позначені Ді), які 

генерують ІЧ випромінення з центрами смуг 1,65 мкм, 3,06 мкм, 3,36 мкм 

відповідно. 

ІЧ  лазер LD-1665 має частотно-селективну структуру в лазерному чіпі. В 

імпульсному режимі дані ПДЛ працюють до кілька сотень ГГц. 

Характеристики LD-1665 наведено в табл.К1 додатку К. Для детектування 

етану та пропану застосовано ПДЛ ІR-WGM-30 та LD330. Дані ІЧ лазери 

виготовлені на основі з’єднань А3В5 (InAs-GaSb). Вони призначені для 

вимірювання концентрацій промислових та шкідливих газів у тому числі 

компонент природного газу. Через високу селективність та чутливість їх 
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доцільно застосовувати при створенні малогабаритної апаратури для 

газоаналізу. Характеристики лазерів наведено в табл. К2 додатку К. 

 

 
Рисунок 4.1 -  Принципова схема експериментального взірця системи 

контролю енергії природного газу 
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Через волоконно-оптичну систему ОСі ІЧ випромінення поступає в 

оптичний пристрій вводу/виводу ПВВі, який дозволяє компактно інтегрувати 

лазери і фотоприймачі, організувати трьохканальний ввід/вивід ІЧ 

випромінення у багатоходові кювети Аі, Ві, Сі, а також зменшити габарити та 

спростити калібрування газоаналізатора. 

В цілому це дозволило підвищити надійність та економічність 

багатокомпонентної системи (Додаток Л. Акт промислової апробації 

експериментального взірця системи контролю енерговмісту природного газу в 

умовах ПАТ "Івано-Франківськгаз"). Після проходження кювет ІЧ 

випромінення поступає на фотоприймачі і-тої кювети (ПАі,ПВі,ПСі).  

Як фотоприймачі використано напівпровідникові фотодіоди із широким 

діапазоном чутливості типу PD 36-05 PRW та PD 24-05 PRW. Фотодіоди PD 24-

05 PRW виготовлені на основі гетероструктури GaSb/GaInAsSb/GaAlAsSb[130]. 

Рівень легування активного шару (від 1014 до 1015 см-3) дозволяє досягти низької 

електричної ємності фотодіода і отримати високу швидкодію. Фотодіоди PD 

36-05 PRW виготовлені на основі структури InAs/ InAsSbP в них рівень 

легування активного шару (від 1015 до 1016 см-3) і це дозволяє також досягти 

високої швидкодії. Характеристики фотодіодів наведено в табл. К3 додатку К.  

Після підсилення сигналу здійснюється його оцифровування та подальша 

обробка в ПЕОМ згідно алгоритму наведеного на рис. 3.10 та 3.11.  

 

4.2. Удосконалення пристрою перетворення та представлення 

інформації в турбінному лічильнику газу, що входить до складу системи 

контролю енергії природного газу 

 

Як зазначалось вище до складу дослідного зразка системи контролю 

кількості енергії природного газу входять засоби обліку об’єму газу. У 

більшості випадків це турбінні лічильники укомплектовані пристроями 

перетворення та представлення інформації в унітарному коді.  
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Одним з варіантів реалізації представлення параметрів обертання турбінки 

в лічильниках об’єму природного газу з метою підвищення його збіжності 

запропоновано використання квазітрійково - маніпульованих кодових 

послідовностей в базисі Галуа (рис. 4.2). На рисунку 4.2,б показано, як 

формується вихідний сигнал первинного перетворювача ЛГ у вигляді 

трипозиційного кодового сигналу [4, 12-14]. 

 

 
Рисунок 4.2 -  а) Фрагмент скануючого диска, на якому реалізується 

квазітрійкова маніпуляція елементами М-послідовності кодів поля Галуа, 

б) сигнали блоку перетворення форми інформації. 

 

Визначення величини кутового переміщення (рис. 4.2,а) може 

здійснюватись 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. 

Перетворений фрагмент (А-В) довжиною Gl(n) зчитаної кодової 

послідовності, де n – довжина породжуючої кодової комбінації М-

послідовності, визначає величину зміщення від породжуючої нульової кодової 

комбінації, на основі якої обчислюється переміщення скануючого диска 

(витрати газу). Довжина фрагменту Gl(n) перетворення коду відповідає довжині 
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породжуючої комбінації в будь-якій точці скануючого диска. Маніпульована 

кодова послідовність в базисі Галуа формується для кожного скануючого диска 

індивідуально залежно від дискретності та частоти обертання. 

Таким чином, кожному дискретному об’єму газу, що пройшов через 

вимірювальний пристрій і на які поділено скануючий диск, відповідає задана 

кодова послідність, що дає змогу визначити інтегральне значення облікованого 

газу як функцію різниці між початковим і будь-яким іншим кодами М-

послідовності. 

Інтеграл зміни витрати газу передається за допомогою одного біту кодової 

М-послідовності і визначається, як функція fGl(n) перетворення фрагмента 

коду, поточні значення обчислюються з міжімпульсного інтервалу. 

В результаті, розроблено [12, 14] пристрій для перетворення кутового 

переміщення мірного елементу турбінних ЛГ, який ґрунтується на 

представленні вихідного сигналу у вигляді кодових елементів квазітрійково 

маніпульованої послідовності в базисі Галуа. 

Суть пристрою полягає в тому, що в результаті заміни представлення 

вимірювальної інформації у турбінних ЛГ з унітарного базису в базис Галуа в 

процесі формування і передавання повідомлень про переміщення мірного 

елементу виключається можливість повторення однакових сигналів (імпульсів) 

в інформаційних блоках, а також їх втрати. Оскільки рекурентні властивості 

кодів базису Галуа дозволяють ефективно відтворювати дані при втраті до 30% 

інформаційної посилки [12]. 

Для реалізації представлення параметрів обертання мірного елементу в 

турбінних ЛГ запропоновано [14] використати  вузол перетворення,що 

представлено на рисунку 4.3. 

При протіканні через турбінний лічильник 1, газ приводить в рух мірний 

елемент (турбінку), який через передавальний механізм 2 приводить в 

обертання скануючий диск 3 на якому щілини розміщені у відповідності з 

квазітрійково маніпульованою послідовністю в базисі Галуа. 
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Скануючий диск проходить через трьохпозиційну оптичну пару 4 при 

цьому у блоці перетворення інформації 5 формується імпульсний вихідний 

сигнал у вигляді квазітрійково маніпульованих кодів нанесеної послідовності, 

який поступає на обчислювач чи ПЕОМ 6, де відбувається його декодування. 

 

4

3
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Рисунок 4.3 - Пристрій для перетворення та представлення вимірювальної 

інформації в турбінних лічильниках газу 

 

Таким чином, розроблений пристрій для перетворення та представлення 

вимірювальної інформації дає можливість підвищити достовірність показів 

турбінних ЛГ. 

На рис.4.4 подано результати експериментальних досліджень 

усередненої величини розбіжності імпульсів первинного перетворювача від 

витрати газу в ЛГ турбінного типу з базовим пристроєм перетворення (лінія 1) 

та оснащеного запропонованим пристроєм (лінія 2). Слід зазначити, що 

кількість таких імпульсів відповідає дискретим об’ємам вимірюваного 

середовища. 
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Рисунок 4.4 - Усереднена величина розбіжності кількості імпульсів від 

витрати газу в ЛГ турбінного типу: 1-у базовій комплектації; 2-із 

використанням запропонованого пристрою 

 

Значення розбіжності Wi визначені на контрольних витратах газу (16; 25; 

50; 100; 160) згідно виразу (1.11). Як видно з рис. 4.4 застосування 

запропонованого пристрою дозволило суттєво підвищити збіжність показів при 

визначенні витрати природного газу ЛГ турбінного типу. 

 

4.3. Метрологічний аналіз розробленого експериментального зразка 

системи 

 

4.3.1. Аналіз складових факторів впливу на сумарну невизначеність 

вимірювання енергії природного газу 

 

Аналізуючи вираз (1.9) для визначення енергії природного газу, можна 

розділити фактори, які впливають на сумарну невизначеність енергії  на дві 

групи:  

− оцінка невизначеності визначення об’єму природного газу приведеного 

до нормальних умов [32] згідно виразу (4.1): 
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КТР
ТPV

V
рн

набсp
j ⋅⋅

⋅⋅
= ,                                                   (4.1) 

де: Vр– об'єм газу виміряний лічильником за робочих умов (м3);  Pабс - 

абсолютний тиск газу у трубопроводі (кПа); Pн – тиск середовища за 

нормальних умов (101,325 кПа); К – коефіцієнт стисливості газу 

(розраховується за правилами РД 50-213-80 або AGA-NX-19, GERG-91); Тр – 

значення температури газу в трубопроводі; Тн - значення температури за 

нормальних умов (293,15 К); 

− оцінку невизначеності вимірювання теплотворної здатності природного 

газу слід здійснювати виходячи з виразу:  

++ ⋅+⋅+⋅+⋅= 104104 HCHCпрпрететметметj сНсНсНсHH ,           (4.2) 

де смет, сет, спр, сс4н10+ –об'ємні частки метану, етану, пропану, бутану та вищих 

складових природного газу відповідно; 

Нмет , Нет , Нпр, Нс4н10+ – теплота згоряння метану, етану, пропану та бутану і 

вищих складових природного газу визначених за стандартних умов, відповідно. 

У загальному випадку, оцінка невизначеності вимірювання об’єму 

природного газу включає в себе оцінку невизначеності по типу А - uА (V) і 

оцінку невизначеності по типу В -uВ(V). Для визначення uА (V) опрацьовуємо 

ряд повторних спостережень вимірювання об’єму газу одержаних турбінним 

ЛГ. Оскільки, окремі результати відрізняються за значенням через випадкові 

зміни впливових величин і випадкових ефектів[131]. 

Для uВ(V) розглянемо такі джерела невизначеності, обумовлені похибкою: 

- лічильника природного газу; 

- давача абсолютного тиску; 

- давача температури; 

- обчислювача; 

- визначення коефіцієнта стисливості газу.  

На рисунку 4.5 розроблена схема накопичення розширеної 

невизначеності визначення енергії природного газу. 
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Рисунок 4.5 - Схема накопичення розширеної невизначеності 

визначення енергії природного газу 

Розширена невизначеність визначення енергії природного газу, UE 

Сумарна невизначеність визначення енергії природного газу, uc(E) 

Сумарна стандартна невизначеність 
визначення об'єму природного газу 
uC (V) 
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наповненні порівнювальних кювет , u2 
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Оцінка невизначеності теплотворної здатності газової суміші складається 

із невизначеності по типу В uВ(Н). Для uВ(Н) розглянемо наступні джерела 

невизначеності, що обумовлені: 

- неточністю та не ідентичністю виготовлення кювет; 

- недосконалістю алгоритму наповнення порівняльних кювет за даними 

компонентами; 

- неточністю визначення об'ємної частки і-го компонента в градуювальній 

суміші; 

- нестабільністю джерела ІЧ випромінювання; 

- недосконалістю методу обчислення об'ємної частки бутану та вищих 

складових природного газу; 

- недосконалістю визначення теплотворної здатності і-тої компоненти 

природного газу в ідеально-газовому стані. 

При оцінюванні невизначеності вимірювання об'ємної частки метану, 

етану та пропану за типом А потрібно врахувати вплив випадкових факторів та 

застосувати статистичні методи [131]. 

 

4.3.2 Оцінка розширеної невизначеності вимірювання енергії 

природного газу 

 

Для оцінювання впливу випадкових факторів на визначення об'єму 

природного газу було проведено 10 вимірювань одного метра кубічного 

турбінним ЛГ на витраті 16 м3/год при робочому середовищі - повітрі. 

Згідно виразу (4.3) [131] було визначено стандартну невизначеність 

результату вимірювання об'єму за типом А: 
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де 
n

Vi
V

n

i
∑
== 1 - середньо - арифметичне значення результату вимірювання 

вибірки спостережень; n- кількість результатів спостережень. 

 

За результатами обчислень згідно (4.3) маємо uA(V)=0,0034 м3.  

Визначимо інструментальні складові невизначеності вимірювання об'єму 

газу uВ(V). Для цього оцінимо невизначеності, які входять в модельне  

рівняння (4.1). 

Стандартна невизначеність визначення абсолютного тиску газу залежить 

від інструментальної похибки засобу вимірювання тиску. Для перетворювача 

Rosemount 3051CD з приведеною похибкою 0,04% та верхньою межею 

вимірювання 248 кПа, абсолютна похибка складе 0992,0100/04,0248 =⋅=∆ р  кПа 

[132]. Тоді стандартна невизначеність визначення абсолютного тиску газу буде: 

 

0573,0
3

0992,0)( ==абсPu кПа. 

Стандартна невизначеність визначення температури газу залежить від 

інструментальної похибки засобу вимірювання температури. Для 

перетворювача Sitrans TK-L Pt-100 абсолютна похибка вимірювання складає 

0,25 С0  [133]. Тоді стандартна невизначеність визначення температури газу 

буде: 

144,0
3
25,0)( ==Tu С0 . 

Стандартна невизначеність результату вимірювання  об’єму природного 

газу залежить від інструментальної похибки засобу вимірювання об’єму 

природного газу. Для турбінного ЛГ відносна похибка складає 1%. При 

вимірюванні 1 м3 абсолютна похибка буде 0,01 м3 [32, 134]. Тоді стандартна 

невизначеність результату вимірювання  об’єму природного газу буде:  

0058,0
3
01,0)( ==pVu  м3. 
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Стандартна невизначеність визначення коефіцієнта стисливості 

природного газу залежить від методу його обчислення і згідно з ГОСТ 30315.2 

[135,136] для рівняння AGA8-92 DC відносна похибка складає 0,5% [32]. 

Відповідно границі абсолютної похибки будуть ±0,005. Тоді стандартна 

невизначеність визначення коефіцієнта стисливості природного газу буде: 

003,0
3

005,0)( ==Ku . 

Стандартна невизначеність обробки вихідних сигналів від перетворювачів 

тиску та температури залежить від середньоквадратичної похибки АЦП 

обчислювача [32,51,52] 0424,003,003,0 22 =+=∆ об . Тоді стандартна 

невизначеність обробки вихідних сигналів буде: 

.0245,0
3

0424,0
==обчu  

Проведемо розрахунок сумарної невизначеності вимірювання об’єму газу 

за таких умов: тиск та температура газу за робочих умов відповідно 

Рабс=201,325 кПа, Тр=18 С0 =291,15К, об’єм газу за робочих умов 1м3 та 

коефіцієнт стиснення К=0,9983 згідно з виразом:  
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де 
pV

V
∂
∂ ,

абсP
V

∂
∂ ,

Т
V
∂
∂ ,

К
V
∂
∂ - коефіцієнти чутливості;  

)( pVu , )( абсPu , )(Тu , )(Кu - стандартна невизначеність результату вимірювання 

відповідно робочого об’єму, абсолютного тиску, температури природного газу 

та визначення його коефіцієнта стисливості; 

обчu  - стандартна невизначеність пов’язана із обробкою сигналів; 

РабсКr  - коефіцієнт кореляції абсолютного тиску та коефіцієнта стисливості. 

Обчислимо коефіцієнти чутливості: 



143 
 

004,2
325,101

15,293
=

⋅⋅
⋅

=
∂
∂

КТ
P

V
V

р

абс

p
; 








=

⋅⋅

⋅
=

∂
∂

кПа
м

КТ
V

Р
V

р

p

абс

3

00995,0
325,101

15,293
; 









−=

⋅⋅
⋅⋅

−=
∂
∂

К
м

КТ
PV

Т
V

Р

абсP

p

3

2 007,0
325,101

15,293 ; ( )3
2 007,2

325,101
15,293

м
КТ

PV
К
V

р

абсP −=
⋅⋅
⋅⋅

−=
∂
∂ . 

Коефіцієнт кореляції між коефіцієнтом стиснення та абсолютним тиском 

складає 0,85[20]. Одержані дані підставимо у вираз (4.4), тоді маємо 

012,0)( =Vu Bc м3. 

Визначаємо сумарну невизначеність вимірювання об’єму згідно з 

виразом (4.5) 
22 )()()( VuVuVu BcAc +=   .                                      (4.5) 

Підставимо одержані значення у вираз (4.5) і маємо 30125,0)( мVuc = . Тоді 

відносна невизначеність вимірювання об’єму газової суміші буде рівна 

%25,1%100)()( =⋅= VVuVu ccδ . 

Оцінимо стандартну невизначеність результату вимірювання об'ємної 

частки і- тої компоненти виходячи з виразу (4.2). Тоді невизначеність за типом 

А обчислюємо [131] як: 
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де  n

c
c

n

j
ij

і

∑
== 1 - середньо-арифметичне значення результату вимірювання і-тої 

компоненти; n- кількість результатів вимірювання і-тої компоненти. 

В результаті досліджень експериментального зразка системи було 

розраховано при вибірці n=10 згідно з виразом (4.6) невизначеності 

вимірювання концентрації метану uА(мет)=0,0014; етану- uА(ет)=0,0007; пропану- 

uА(пр)=0,0017. 

Стандартна невизначеність результату вимірювання об'ємної частки і- тої 

компоненти за типом В обчислюється за виразом: 



144 
 

2
4

2
3

2
2

2
1)( )()()()( iiiiiB cucucucuu +++= ,                          (4.7) 

 

де )(1 icu - стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти 

пов’язана із не ідентичністю розмірів кювет; 

)(2 icu - стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

відхиленням від заданих значень концентрацій зразкових сумішей при 

наповненні порівнювальних кювет; 

)(3 icu - стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

неточністю виготовлення градуювальної суміші; 

)(4 icu - стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

відхиленням джерела іч-випромінювання від заданої смуги частот. 

Невизначеність u1(ci) відповідає трикутному закону розподілу. Всі інші 

невизначеності відповідають рівномірному закону розподілу як такому, що 

найбільш рівномірно описує можливість досягнення будь якого значення 

даного параметру у вибраному діапазоні.  

Стандартна невизначеність пов’язана із не ідентичністю розмірів кювет 

для вимірювання концентрації метану, етану та пропану буде однаковою. Вона 

залежить від точності верстату з ЦПУ на якому будуть виготовлені кювети. 

Абсолютна похибка виготовлення деталей складає ±0,001 мм [137]. Мінімальне 

значення розміру кювети складає 0,1 мм( у відносних одиницях 0,0001). Тоді 

для даної величини  

00004,0
6

0001,0
1 ==u . 

Стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

відхиленням від заданих значень концентрацій зразкових сумішей при 

наповненні порівнювальних кювет залежить від методу одержання 

стандартного взірця суміші. У нашому випадку було використано стандартний 

зразок газу одержаний згідно [138,139] з абсолютною похибкою для метану, 

етану та пропану – 0,01% . Тоді: 
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0058,0
3
01,0

)(2 ==Сметu ,  0058,0
3
01,0

)(2 ==Сетu , 0058,0
3
01,0

)(2 ==Спрu . 

 

Стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

неточністю виготовлення градуювальної суміші залежить також як і для u2 від 

методу та засобів одержання стандартного взірця суміші. Тому 

;0058,0)(3 =Сметu ;0058,0)(3 =Сетu 0058,0)(3 =Спрu . 

Стандартна невизначеність вимірювання і-тої компоненти пов’язана із 

відхиленням випромінювання ІЧ джерела від заданої смуги частот залежить від 

його характеристик та приймача ІЧ випромінювання, схеми керування лазером 

та обробки вимірювального сигналу.  

Як джерело ІЧ випромінювання пропонується використати ПДЛ на основі 

з’єднань А3В5 (InAs-GaSb) [67,104,129,130]. Управління лазерами здійснюється 

шляхом зміни температури за допомогою зміни струму [66,87]. При цьому 

необхідно застабілізувати відповідно температуру. Нестабільність роботи ІЧ 

лазера приводить до зміщення смуги поглинання на 5 см-1/К. Нестабільність 

температури при вимірюванні концентрації газу складає 0,0001К при зміні 

робочої температури в діапазоні 40К [66,87].  

Отже, невизначеність ІЧ джерела від нестабільності температури складає у 

відносних одиницях: 

0008,05/0001,040 =⋅=змu . 

Невизначеність вимірювання частки компоненти пов’язана із обробкою 

сигналів залежить від типу мікропроцесора та його характеристик і типу 

використаних АЦП. При використанні 8-розрядного АЦП для трьох компонент 

невизначеність складає 002,0=чобu . Тоді 00123,03/002,00008,0 22
4 =+=u . 

Підставимо одержані значення у вираз (4.7) і маємо для метану: 

00825,000123,00058,00058,000004,0 2222
)( =+++=метBu .  
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Аналогічно для етана - 00825,000123,00058,00058,000004,0 2222
)( =+++=етBu , 

для пропана - 00825,000123,00058,00058,000004,0 2222
)( =+++=прBu .  

Згідно [131] оцінку сумарної стандартної невизначеності результату 

вимірювання об'ємної долі і-тої компоненти вираховують за формулою: 

22 )()()( iuiuiu BAc += ,                                        (4.8) 

де )і(Аu , )і(Вu - стандартна невизначеність результату вимірювання об'ємної 

частки і- тої компоненти відповідно за типами А і В. 

Одержані значення підставимо у (4.8) маємо для метану 

00837,000825,00014,0)( 22 =+=
мет

Сuc ;  

етану- 00827,000825,00007,0)( 22
ет =+=Сuc ; 

пропану- 0084,000825,00017,0)( 22
пр =+=Сuc . 

Стандартна невизначеність визначення сумарної концентрації бутану і 

вищих вуглеводнів залежить від неточності методу, яка у відносних одиницях 

складає ±7%. Оскільки, вміст бутану і вищих вуглеводнів у газовій суміші 

складає у відносних одиницях у середньому 0,007, тоді: 

)( 104 +НСcu = 00028,0)3100/(7007,0 =⋅⋅ . 

Стандартна невизначеність обчислення теплотворної здатності відповідно 

метану, етану, пропану залежить від методу розрахунку теплоти згоряння і-го 

компонента газу в ідеально-газовому стані. Згідно [32] відносна похибка 

визначення теплоти згоряння метану 0,1% при нижчій теплоті згорання 33,37 

МДж/м3, етану 0,1% при 59,39 МДж/м3, пропану 0,2% при 84,94 МДж/м3. Тоді  

)( метHu = 019,0
3100
37,331,0

=
⋅

⋅  МДж/м3; 

)( етHu = 034,0
3100
39,591,0

=
⋅

⋅  МДж/м3; 

)( прHu = 098,0
3100
94,842,0

=
⋅

⋅
 МДж/м3. 
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Для розрахунку стандартної невизначеності визначення теплотворної 

здатності бутану і вищих вуглеводнів введемо вагові коефіцієнти згідно 

середньостатистичних значень вмісту н-бутану (нижча теплота згорання 110,5 

МДж/м3), і-бутану (нижча теплота згорання 110,1 МДж/м3), н-пентану (нижча 

теплота згорання 136 МДж/м3), і-пентану (нижча теплота згоряння 135,7 

МДж/м3), н-гексану (нижча теплота згорання 161,6 МДж/м3) у природному газі 

[20,32]. Отже, теплота згоряння  бутану і вищих вуглеводнів визначається 

./08,125767,0/

/)6,161074,0136128,01,110165,05,110144,01,110256,0(
3

104

мМДж
H НС

=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=+
  

Відносна похибка визначення теплоти згоряння вищенаведених газів 0,3%, 

тоді 

)( 104 +HCHu = 209,0
3100
66,1203,0

=
⋅

⋅  МДж/м3. 

Середньостатистичні значення об’ємних часток компонентів природного 

газу складають: СН4=0,924; С2Н6=0,034; С3Н8=0,01; С4Н10=0,004; С5Н12=0,003; 

N2=0,0129; СО2=0,0056. 

Одержані значення підставимо у вираз (4.9)  
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Н ,  (4.9) 

де )( метc cu , )( етc cu , )( прc cu , )( 104 +НСcu - сумарна стандартна невизначеність 

результату вимірювання об'ємної долі компонентів відповідно метану, етану, 

пропану та визначення бутану і вищих вуглеводнів; 

)( метHu , )( етHu , )( прHu , )( 104 +НСHu - стандартна невизначеність визначення 

теплотворної здатності відповідно метану, етану, пропану та бутану і вищих 

вуглеводнів у ідеально-газовому стані; 

метc
H

∂
∂ , 

етc
H

∂
∂ , 

прc
H

∂
∂ , 

+∂
∂

104НСc
H ,

метH
H

∂
∂ , 

етH
H

∂
∂ , 

прH
H

∂
∂ , 

+∂
∂

104НСH
H - коефіцієнти чутливості. 
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Маємо 917,0)( =Huc  МДж/м3 або відносна сумарна невизначеність 

визначення теплотворної здатності газової суміші буде %65,2)( =Hucδ .  

Виходячи з виразу (1.9) для визначення енергії газу сумарну 

невизначеність вимірювання енергії визначаємо, як [22] 

)()()( 2
2

2
2

Vu
V
EHu

H
EEu ccc ⋅







∂
∂

+⋅






∂
∂

= ,                           (4.10) 

де  






∂
∂








∂
∂

V
Е

Н
Е , - коефіцієнти чутливості; 

      uc(H), uc(V)- cумарні стандартні невизначеності визначення теплотворної 

здатності та об’єму природного газу. 

Для визначення коефіцієнтів чутливості формули (4.10) обчислимо 

середньостатистичне значення теплотворної здатності, яке складає: 

576,34007,008,12501,094,84034,039,59924,037,33 =⋅+⋅+⋅+⋅=H  МДж/м3.  

Визначимо сумарну невизначеність вимірювання енергії згідно виразу 

(4.10) [22]: 

0162,10125,0576,34917,0003,1)( 2222 =⋅+⋅=Еuc МДж. 

Розширена невизначеність оцінки енергії газової суміші визначаємо з 

виразу: 

)(EukU cE ⋅= ,                                              (4.11)  

де k- коефіцієнт охоплення; uc(E) – сумарна невизначеність визначення енергії 

природного газу. 

Згідно виразу (4.11) розширена невизначеність вимірювання енергії із 

коефіцієнтом охоплення – 2[131,140] дорівнює 2,0324 МДж .  

Тоді відносна розширена невизначеність визначення енергії буде 

87,5576,34/1000324,2 =⋅==EUδ %. 
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4.3.3. Вибір метрологічного забезпечення розробленої системи  

 

Як зазначалось у розділі 3 система контролю енергії природного газу 

складається із багатоканального ІЧ газоаналізатора та замірного вузла 

вимірювання об’єму природного газу. У зв’язку з цим пропонується контроль 

метрологічних характеристик системи здійснювати по інформаційно-

вимірювальних каналах (ІВК). 

Вузол обліку об’єму природного газу складається із ІВК вимірювання 

тиску, температури та об’єму природного газу (лічильник турбінного типу). 

Контроль метрологічних характеристик даних ІВК необхідно здійснювати 

згідно діючих нормативних документів [141, 142]. 

Як зазначалось вище, похибка вимірювання багатоканального ІЧ 

газоаналізатора безпосередньо залежить від чистоти газів, якими будуть 

заповнені порівняльні кювети, способу приготування порівняльних газових 

сумішей та методиці заповнення порівняльних кювет. 

Тому для вибору метрологічного забезпечення розробленого 

багатоканального ІЧ газоаналізатора розглянемо методи одержання 

стандартних зразків газових сумішей. 

Для заповнення порівняльних кювет пропонується використати бінарні 

суміші газів метану, етану, пропану та гелію. Бінарні суміші можна одержати 

хімічним шляхом методами, наведеними в таблиці 4.1 [143, 144]. 

Для одержання газових сумішей в необхідній кількості та в любий час 

використано газозмішувальний пристрій (синтезатор). За основу взято 

газодинамічний синтезатор, який запропонований у роботі [145], що 

використовується для одержання газових сумішей з метою перевірки 

аналізаторів складу димових газів. 

Даний синтезатор побудований на базі капілярних дросельних елементів 

(скляних або металевих). Основними принципами його побудови є наступне. 

Газова схема синтезатора має бути побудована за схемою суматора потоків 

компонентів. 
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Таблиця 4.1 

Методи одержання чистих газів 

Газ Методи одержання газів Досягнута сте-

пінь чистоти,% 

Метан 

(СН4) 

Із ацетата натрія з очищенням Н2SO4 і олеумом, 

дистиляцією і відкачуванням закристалізованого 

метану. 

Із карбідів з очищенням хімічним поглинанням і 

дистиляцією. 

Із метилпохідних. Очищення за допомогою 

промивання етилатом натрія, Н2SO4 і паладієм. 

99,99 

 

 

99,99 

 

99,9 

Етан 

(С2Н4) 

Гідруванням етилена. Очищення за допомогою 

промивання Н2SO4 , спалюванням Н2 над оксидом 

міді з наступним фракціонуванням. 

98 

Пропан  

(С3 Н8) 

Із йодистого пропіла з наступним очищенням 

промиванням газу розчином АgNO3 і NaOH та 

дистиляцією.  

Із цианістого пропілу після фракціонування. 

Гідруванням пропілену після очищення бромною 

водою, розчином КОН і дистиляцією.  

99,9 

 

 

99,9 

99,99 

 

Гелій (Не)  99,1 

 

Висока точність приготування суміші повинна забезпечуватись за рахунок 

основних факторів впливу – тисків на виходах джерел чистих компонентів, 

барометричного тиску, навантаження синтезатора, температур компонентів та 

температури компонентів та температури середовища. Така компенсація 

реалізується відповідним підбором геометричних розмірів капілярних 

елементів (КЕ). Для досягнення особливо високої точності приготування 
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газової суміші доцільно використати дросельні елементи з рівними 

газодинамічними опорами. 

Для забезпечення компенсації зміни тисків на входах КЕ, навантаження 

синтезатора і барометричного тиску геометричні розміри КЕ повинні відповідати 

наступним залежностям (для бінарної суміші) [145]: 
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де d, L - діаметр і довжина прохідного каналу КЕ;  

т - коефіцієнт кінцевих ефектів; R - газові сталі компонентів суміші;  

μ - коефіцієнт динамічної в'язкості; Q - масова витрата; 

r - масова концентрація компонента суміші. 
 

Індекси 1 і 2 відносять вищевказані величини відповідно до першого і другого 

дроселя (компонента). 

Для забезпечення компенсації змін температури компонентів суміші 

геометричні розміри КЕ повинні відповідати наступним залежностям (для бінарної 

суміші) [145]: 
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де P1, P2 - абсолютні значення тисків відповідно на входах і виходах КЕ; Т- 

абсолютне значення температури газових компонентів в каналах КЕ синтезатора; α1, 

β1, α2, β2 коефіцієнти лінійної апроксимації в'язкості відповідно першого і другого 

газових компонентів суміші. 

За допомогою такого синтезатора можна з відносною похибкою, яка не 

виходить за границі ± 0,5%, відтворити потрібну газову суміш, а також на його 

виході одержати суміш з необхідним надлишковим тиском, який можна 

використати для закачування у кювети [145,24]. 

Розроблений багатоканальний потоковий ІЧ газоаналізатор відноситься до 

робочих засобів вимірювань середньої точності, тобто границі допустимої 

відносної похибки при довірчій імовірності 0,9 становлять від ±0,2 до ±20%. 

Отже, згідно [146] для повірки газоаналізаторів середньої точності необхідно 

застосувати еталонні засоби вимірювань 1-го розряду (повірочні установки, 

еталонні газоаналізатори або атестовані газові суміші). Діапазон вимірювань 

цих засобів 1-го розряду від 5·10-5 до 99,9%, а границі допустимої відносної 

похибки при довірчій імовірності 0,95 знаходиться в межах від ±0,04 до ±6%. 

Повірка проводиться методом прямих вимірювань [146]. Для зменшення 

похибки визначення кількісного компонентного складу природного газу 

пропонується використати для приготування перевірювальної газової суміші 

газодинамічний синтезатор, запропонований у роботі [147]. Він 

сконструйований для приготування газової суміші із 5-ти компонентів і може 

використовуватись для повірки газоаналізаторів у шести точках діапазону 

вимірювання [147]. Однією із переваг запропонованого у роботі газового 

синтезатора є можливість приготувати перевірювальні газові суміші із 

мінімальними концентраціями компонент з високою точністю. Що в свою чергу 

підвищує точність вимірювання вуглеводневих складових природного газу і як 

наслідок підвищує точність визначення його теплоти згоряння.  
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4.4. Експериментальні дослідження експериментального зразка 

системи контролю енергії природного газу 

 

Розроблену систему контролю енергії природного газу необхідно 

перевірити на її відповідність вказаним метрологічним та технічним 

характеристикам. Крім цього необхідно провести експериментальні 

дослідження з метою оцінки працездатності та ефективності розробленої 

системи.  

 

4.4.1 Розробка експериментального зразка системи контролю енергії 

природного газу 

 

На основі запропонованої ідеї та рішень розглянутих у попередніх розділах 

був виготовлений експериментальний зразок системи контролю. Він 

складається із таких основних частин: ІЧ газоаналізатора (кювет, трубної 

вставки, джерела та приймача ІЧ випромінювання, блоку перетворення та 

обробки вимірювальних сигналів) і лічильника об’єму природного газу 

доповненого блоком перетворення та кодування імпульсів та перетворювачів 

тиску і температури призначених для приведення  об’єму природного газу до 

стандартних умов та ПЕОМ. 

При виготовленні кювет була вибрана їх конструкція у вигляді кільця. 

Конструктивні розміри та матеріал кювет були розраховані виходячи з 

наступного: 

- робоче середовище природний газ; 

- робочий тиск газу від 5 кПа до 0,3 МПа, діапазон температур від мінус 25 

до +50 0С, відносна вологість газу до 3%; 

- можливість наповнення порівняльних кювет газовими сумішами із 

відомою концентрацією та тиском; 

- можливість легкого монтажу та демонтажу у діючі трубопроводи малого 

та середнього тиску; 
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- оптимальна довжина проходження ІЧ випромінювання; 

- внутрішнє покриття кювет повинно мати максимальний коефіцієнт 

відбиття ІЧ випромінювання; 

- можливість підведення та зняття ІЧ променя. 

Виходячи із викладених вимог були виготовлені вимірювальні та 

порівняльні кювети із сталі Ст20Х13, які були покриті всередині хромом 

методом дисперсного легування. 

Зовнішній діаметр кювет 110 мм, внутрішній 45 мм, товщина 34 мм. Для 

кріплення кювет у трубній вставці передбачено 3 стержні діаметром 10 мм та з 

різьбою 2,5 дюйма та четвертий полий стержень для вводу-виводу ІЧ-променя 

[6, 25]. 

На рис. 4.6-4.8 зображено зовнішній вигляд порівняльної та вимірювальної 

кювет для одного із газів. 

 

 
Рисунок 4.6 - Конструкція порівняльної кювети з елементами кріплення в 

трубній вставці 

 



155 
 

 
Рисунок 4.7 - Внутрішній вигляд вимірювальної кювети 

 

 
Рисунок 4.8 - Конструкції вимірювальної та порівнювальної кювет 

 

Для виготовлення трубної вставки, де монтуються кювети було вибрано 

трубну заготовку виготовленої із сталі Ст30Г1 з внутрішнім діаметром 160 мм 

та товщиною 5 мм та два фланці діаметром 300 мм з 8 отворами діаметром 

22мм. Загальна довжина трубної вставки складає 500 мм.  
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У трубній вставці було виготовлено під’єднання до кювет ІЧ давачів через 

три патрубки приварених у верхній частині вставки рис.4.9. 

Для заповнення порівняльних кювет газовими сумішами із відомою 

концентрацією була використана схема (рис.4.9) та відповідне обладнання. 

 

 
Рисунок 4.9 - Конструкція трубної вставки з кюветами 

 

 

 
Рисунок 4.10 - Схема заповнення порівняльних кювет 
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У балоні 1 об’ємом 4 дм3 міститься стандартний зразок складу газової 

суміші. При відкритті кранів КР1-КР4 газова суміш з балону по трубній лінії 

проходить через кювету 2 і витісняє повітря в атмосферу. При закритті крану 

КР4 суміш концентрується у кюветі під тиском, який вимірюється пружинним 

манометром 3. При досягненні потрібного тиску в кюветі  крани КР1-КР3 

закриваються, а кювета від’єднується від схеми і монтується у трубну вставку. 

На рис. 4.11 зображено зовнішній вигляд установки для наповнення кювет 

стандартним зразком газової суміші пропану та гелію [25]. 

 

 
Рисунок 4.11 - Зовнішній вигляд установки для наповнення кювет стандартним 

зразком газової суміші пропану та гелію 

 

Для проведення досліджень експериментального зразка системи були 

використані стандартні зразки газових сумішей виготовлені в ДП «Івано-

Франківському науково-виробничому центрі стандартизації, метрології та 

сертифікації». Абсолютна розширена невизначеність отриманих сумішей 

склала 0,1%, максимальний тиск у балонах - 1,5 МПа. 
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4.4.2 Опис експериментальної установки 

 
Метою дослідження є експериментальна оцінка працездатності системи 

контролю енергії природного газу та перевірка її метрологічних та технічних 

характеристик. 

Базою для проведення експериментальних досліджень була вибрана 

випробувальна установка з метрологічним статусом калібрувальної для 

лічильників на природному газі, яка створена у ПАТ “Івано-Франківськгаз”. 

Установка змонтована на території однієї із газорозподільних підстанцій (ГРП), 

що постачають природній газ в м. Івано-Франківськ. Установка виконана у 

вигляді лабораторії безпосередньо на ГРП і відповідає усім вимогам і нормам 

безпеки щодо об’єктів даного типу. Вказана лабораторія складається з двох 

приміщень. В одному із них випробувальна установка для випробування та 

перевірки засобів вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу на природному 

газі, а в другому приміщенні є операторська, де знаходиться пульт керування 

установкою, система керування вентиляцією, опалення та сигналізацією 

приміщень. Установка приєднана до газопроводів високого (до 0.6 МПа), 

середнього (до 0.3 МПа) та низького (до 5 кПа ) тисків шляхом 

безпосереднього врізання вхідних та вихідних газопроводів установки в 

існуючі газопроводи ГРП. Установка атестована як калібрувальна на 

природному газі в діапазоні витрат за робочих умов від 0.65 до 2500 м3/год з 

границями основної відносної похибки ±0.33% при абсолютних тисках 

(0.1...0.6) МПа. 

У склад установки входять робочі еталони об’єму газу, газовий 

хроматограф, вимірювачі тиску, температури та перепаду тиску, газопроводи 

високого, середнього та низького тиску, газові фільтри, хронометр, регулятор 

тиску та систему регулюючих кранів. Для дослідження впливу температури 

природного газу на МХ лічильників в установці передбачений теплообмінник. 



159 
 

На основі описаної випробувальної установки для експериментальних 

досліджень системи контролю енергії була розроблена функціональна схема 

установки (рис 4.12). 

 

 
Рисунок 4.12 - Функціональна схема експериментальної установки для 

досліджень системи контролю енергії природного газу 

 

Дана установка забезпечує протікання газу з газопроводу високого тиску 

ГВТ послідовно через регулятор тиску РТ, теплообмінник ТО, лічильник газу 

ЛГ, трубну вставку в якій знаходиться кювети ІЧ газоаналізатора ГЗ до 

газопроводів низького тиску  ГНТ або середнього тиску ГСТ. При цьому 

відкриттям кранів КР5 або КР6 досягається завдання високих або низьких 

значень робочих тисків на лічильнику та кюветах ІЧ газоаналізатора. А 

наявність кранів КР1-КР4 забезпечує зміну заданих значень робочих витрат та 

робочих тисків окремо на лічильнику та кюветах. Конструкцією передбачено 

можливість дослідження промислового лічильника газу та вимірювальної 

частини ІЧ газоаналізатора одночасно. ТО забезпечує підігрівання або 

охолодження природного газу до стандартних умов передбачених методикою 

досліджень. 
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4.4.3 Промислові випробування експериментального зразка системи 

контролю енергії 

 
Дослідження експериментального зразка проводилось на території ГРП 

ПАТ “Івано-Франківськгаз” з 05.09.2011року по 12.09.2011року. Трубна 

вставка газоаналізатора була вмонтована в трубопровід стандартного розміру 

діаметром 150 мм, а лічильник турбінного типу ЛГ-К-200-Ех у трубопровід 

діаметром 200 мм згідно рис 4.13. 

 

 
Рисунок 4.13 - Схема реалізації промислових випробувань експериментального 

зразка системи контролю енергії природного газу 

 
Методика експериментальних досліджень полягала в наступному: 

 
1. З газопроводу на вході експериментальної установки відбирається проба 

природного газу згідно ГОСТ 2378-87 при робочих умовах . У стаціонарній 

хроматографічній лабораторії ПАТ “Івано-Франківськгаз” проводився аналіз 

компонентного складу газу за допомогою хроматографа “Кристал-200М “ 

згідно ГОСТ 23781-87. 
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2. Перевірялась вимірювальна частина газоаналізатора на зміну тиску від 

100 кПа  до 300 кПа при постійній температурі  ( 20 ± 2)°С.  

3. ІЧ газоаналізатором системи контролю почергово вимірювалась 

концентрація метану, етану та пропану у  природному газі, що транспортувався 

в м. Івано-Франківськ на протязі 5 годин на добу. Перевірялась збіжність 

результатів вимірювань дослідного зразка та лабораторних аналізів. 

4. Перевірялась роботоздатність системи на предмет визначення 

теплотворної здатності природного газу та відхилення показів від лабораторних 

аналізів і визначення його енергії. 

Результати досліджень представлено в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 

Результати досліджень розробленої системи в умовах ПАТ “Івано-

Франківськгаз” 
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Середні значення та їх відхилення одержані на 
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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 
 

За результатами промислової апробації встановлено, що 

експериментальний взірець системи контролю енергії відповідає зазначеним 

технічним характеристикам. Із табл. 4.2 слідує, що максимальні відносні 

невизначеності вимірювання об’ємної частки метану становлять -0,44%, 

вимірювання етану-0,532%, вимірювання пропану-1,273%, визначення теплоти 

згоряння - 1,223% [25]. Акт промислової апробації наведено в додатку Л. 
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4.5 Висновки до четвертого розділу 

 

В результаті проведених досліджень удосконалено вузол обліку 

природного газу шляхом заміни пристрою перетворення та представлення 

вимірювальної інформації у турбінних ЛГ на пристрої, в яких використано 

квазітрійково маніпульовані кодові послідовності у базисі Галуа. 

Проведена модернізація вузла обліку природного газу дозволяє підвищити 

достовірність одержаної інформації про виміряну об’ємну витрату. 

Виходячи з прийнятих рішень щодо реалізації схеми системи контролю 

енергії природного газу на базі удосконаленого багатоканального ІЧ-

газоаналізатора та модернізованого вузла перетворення та представлення 

вимірювальної інформації у турбінному ЛГ було розроблено 

експериментальний дослідний зразок такої системи.  

Показано, що розроблена система забезпечує контроль енергії природного 

газу з відносною розширеною невизначеністю контролю 5,87%. 

Розроблено методику приготування порівняльних сумішей та заповнення 

ними порівняльних кювет, що дозволило визначити порядок і об’єм робіт з 

промислової апробації експериментального зразка системи контролю енергії 

природного газу. 

Проведено промислову апробацію експериментального зразка системи 

контролю енергії природного газу на базі ПАТ “Івано-Франківськгаз”, що 

підтвердило правильність прийнятих теоретичних висновків, рекомендацій та 

практичних рішень.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

 

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 
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інформації про виміряну об’ємну витрату  в діапазоні від 16 до 160 м3/год. ~ у 2 

рази. 

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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Додаток А 

Характеристики ЗВТ побудованих на основі існуючих методів для 

визначення компонентного складу газів 

Таблиця А.1  

Характеристики ЗВТ побудованих на основі існуючих методів для 

визначення компонентного складу газів 

Методи 

визначення 

компонентного 

складу 

Компонен-

ти, які 

визначають-

ся 

Похибка 

визначен-

ня компо-

нент, % 

Постійна 

часу, с 

Межі 

вимірю-

вання 

компонент, 

% С
ел

ек
ти

вн
іс

ть
 

Л
ін

ій
ні

ст
ь 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Ел
ек

тр
ох

ім
іч

ні
ні

 Кондук-

тометричні 

CO2 ± 5 2-4 0-0,1 - - 

Кулоно-

метричні 

H2S, Cl, SO2, 

O2 

± 5 60 0-0,5 - - 

Потенціа-

лометричні 

O2 ± 1 30 0,1-20 + + 

Ел
ек

тр
оф

із
ич

ні
 

Тепловий 

 

H2, CO2, H2S ± 2,5 120 0-10, 0-20, 

20-60, 40-

80, 80-100 

- - 

Магнітний 

 

O2, NO, NO2 ± 0,1-5 10-90 0-100 - - 

Ємнісний всі 

компоненти 

± 1,5 5 0-100 + - 

Іонізаційний всі 

компоненти 

± 1,2 5 0,001-100 + - 

Оптичні -

емісійні 

Cl2,H2S, HN3, 

NO2 

± 10 150 10-5-100 - + 
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Продовження таблиці А.1 
 

О
пт

ич
ні

-а
бс

ор
бц

ій
ні

 

ІЧ-

спектро-

скопія 

бінарні гази ± 0,5-2,5 5 10-4-100 + + 

Метод 

ЯМР 

Всі 

компоненти 

± 1,0 5 10-5-100 + + 

Мікро-

хвильова 

спектро-

скопія 

Всі 

компоненти 

± 5 5 10-6-100 + - 

К
ом

бі
но

ва
ні

 

Мас-

спетро-

метрія 

Всі 

компоненти 

± 0,03 120 10-4-100 + + 

Газова 

хромато-

графія 

Всі 

компоненти 

± 0,5 90 10-4-100 + + 
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Додаток Б 

Основні характеристики вимірювальних комплексів енергії природного газу 

Таблиця Б.1 

Основні характеристики вимірювальних комплексів енергії природного 
газу 

Основні 

характери-

тики 

CORUS EM „En Cal 3000” „Флоухром” „Micro SAM” 

1 2 3 4 5 

Діапазон 
вимірюван-

ня 
компонентів 

газу: СН4 

від 70% до 

99,7% 

від 75% до 

100% 

від 75% до 

100% 

від 70% до 

99,8% 

СО2 Від 0,005% 

до 5% 

від 0,005% до 

3% 

від 0,05% до 

3% 

від 0,05% до 

3% 

С2Н6 Від 0,005% 

до 15% 

від 0,005% до 

10% 

від 0,05% 

до10% 

від 0,05% до 

10% 

С3Н8 від 0,02% до 

5% 

від 0,02% до 

10% 

від 0,05% до 

10% 

від 0,05% до 

10% 

і –С4Н10 Від 0,005% 

до 0,6% 

від 0,005% до 

1% 

від 0,01% до 

1% 

від 0,01% до 

0,6% 

n-С4Н10 Від 0,005% 

до 0,6% 

від 0,005% до 

1% 

від 0,01% до 

1% 

від 0,01% 

до0,6% 

і –С5Н12 Від 0,005% 

до 0,3% 

від 0,005% до 

0,3% 

від 0,005% до 

0,5% 

від 0,005% 

до 0,5% 

n-С5Н12 Від 0,005% 

до 0,3% 

від 0,005% до 

0,3% 

від 0,005% до 

0,5% 

від0,005% до 

0,5% 

C6+ від 0,01% до 

0,2% 

від 0,01% до 

0,2% 

від 0,005% до 

0,2% 

від0,005% до 

0,3% 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 

N2 або суміш від 0,05% до 

15% 

від 0,05% до 

15% 

від 0,1% до 

15% 

від 0,1% до 

15% 

Похибки 

визначення 

компонентів 

від СН4 до 

С6+ 

від ±0,1% до 

±0,5% 

від ±0,02% до 

±0,1% 

від ±0,02% до 

±0,5% 

від ±0,5% до 

±2% 

Похибки 

визначення 

відносної 

густини 

_ ±0,2% ±0,2% _ 

Похибки  

визначення  

теплотворної 

здатності  

±0,5% ±0,1% ±0,2% ±1% 

Похибки  

визначення 

індекса 

Воббе 

±0,25% ±0,1% ±0,25% ±0,25% 

Похибки 

визначення 

енергії в 

реальному 

часі 

±1% ±0,25% ±0,25% ±2% 

Відтворюва-

ність 

результатів 

±0,1% ≤0,01% ±0,1% ±0,1% 
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   Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

Час 

визначення 

аналізу 

Tmin=600 с аналіз до С6 

Tmin=180 с 

вище С6 

Tmах=600с 

Tmin=300 с Tmin=600 с 

Габаритні 

розміри 

600×366×400 392×265×370 420×265×530 250×230 

(діаметр×вис

ота) 

Вага 50 кг 28 кг 32 кг  15 кг 

Газ носій 

(споживання) 

Гелій 

≤3,3 пм3/с 

Гелій 

≤2 пм3/с 

Гелій 

≤5 пм3/с  

Гелій 

≤5 пм3/с  

Живлення 24В/48В/230В 

пікове 

навантаження 

60Вт 

24В 

пікове 

навантаження 

50Вт 

24В 

пікове 

навантаження 

100Вт 

24В 

пікове 

навантаження 

50Вт 

Комунікації 

обміну 

даними 

Двосторонній, 

двоканальний 

зв’язок через 

GSM та PSTN 

модем 

Два вільно 

конфігуровані 

комунікаційні 

протоколи 

Modbus через 

інтерфейс 

TCP/IP  

Інтерфейс 

RS232, шина 

Fieldbus або 

FB- Modbus 

конвертер 

Інтерфейс 

RS485 або 

Еthernet 
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Додаток В 
 

Розрахунок геометричних параметрів кювет з багаторазовим відбиванням 
 

Таблиця В.1 
Розрахунок залежності довжини проходження ІЧ променя від його кута 

вводу в прямокутну однопрохідну кювету 
 

Кут 
вводу 

променя 
α, град 

Довжина кювети L, см 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

2 57,31 114,61 171,91 229,23 286,53 343,84 401,15 458,45 515,76 573,07 
4 28,65 57,31 85,96 114,61 143,27 171,92 200,57 229,23 257,88 286,53 
6 19,14 38,28 57,42 76,56 95,69 114,83 133,97 153,11 172,25 191,39 
8 14,39 28,78 43,17 57,55 71,94 86,33 100,72 115,12 129,50 143,88 
10 11,56 23,12 34,68 46,24 57,80 69,36 80,92 92,49 104,04 115,61 

 
 

`Таблиця B.2 
Розрахунок залежності довжини проходження ІЧ променя від його кута 

вводу в дисковидну кювету 
 

Кут 
вводу 

променя 
α, град 

Радіус кювети R, см  

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

2 415.69 831.38 1247.1 1662.8 2078.5 2494.2 2909.8 3325.5 3741.2 4156.9 
4 207.85 415.69 623.54 831.38 1039.2 1247.1 1454.9 1662.8 1870.6 2078.5 
6 138.56 277.13 415.69 554.26 692.82 831.38 969.95 1108.5 1247.1 1385.6 
8 103.92 207.85 311.77 415.69 519.62 623.54 727.46 831.38 935.31 1039.2 
10 83.13 166.27 249.41 332.55 415.69 498.83 581.97 665.12 748.25 831.4 

 
 

`Таблиця B.3 
Розрахунок залежності довжини проходження ІЧ променя від його кута 

вводу в кільцевидну кювету радіусом Rв=5 см 
 

Кут 
вводу 

променя 
α, град 

1,7 3,2 5 6,6 8 9 15 20 24 27 

Кут γ, 
град 2 4 6 8 10 12 20 30 40 60 

Lп,cм 1058,8 562,34 359,80 272,44 224,588 199,359 118,931 87,714 71,115 57,227 
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Додаток Г 

Компонентний склад природного газу по родовищах та газопроводах 

 

Таблиця Г.1 

Компонентний склад природного газу по родовищах 

Родовище/Компонентний склад газу СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10+ 

1 2 3 4 5 

Уренгой валенжин 0,925 0,020 0,007 0,005 

Сеноман 0,988 0,001 0,000 0,000 

Медвеже сеноман 0,992 0,001 0,000 0,000 

Юра 0,637 0,102 0,126 0,076 

Заполярне 0,984 0,001 0,000 0,000 

Тазовске сеноман 0,986 0,001 0,000 0,000 

валенжин 0,931 0,021 0,003 0,001 

юра 0,875 0,067 0,021 0,006 

Губкінське 0,984 0,001 0,000 0,000 

Комсомольське сеноман 0,972 0,001 0,000 0,000 

юра 0,945 0,021 0,005 0,001 

Вингапурське 0,951 0,003 0,000 0,000 

Юбілейне 0,984 0,001 0,000 0,000 

Мессояхське 0,976 0,001 0,000 0,000 

Соленінське 0,958 0,029 0,001 0,002 

Березовське 0,948 0,012 0,003 0,001 

Вуктильське 0,818 0,088 0,028 0,009 

Вай-Вожське 0,848 0,052 0,013 0,004 

Оренбургське 0,927 0,022 0,008 0,002 
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Продовження таблиці Г.1 
 

1 2 3 4 5 

Покровське 0,653 0,049 0,021 0,009 

Сев-Ставропольське 0,987 0,003 0,001 0,000 

Ачакське нижній мел 0,937 0,038 0,009 0,004 

верхня юра 0,892 0,046 0,015 0,004 

Гугуртлі нижній мел 0,514 0,042 0,011 0,003 

верхня юра 0,924 0,038 0,008 0,003 

нижня юра 0,897 0,045 0,012 0,005 

Наіп 0,923 0,039 0,009 0,004 

Самантепінське 0,883 0,023 0,004 0,002 

Майське 0,977 0,007 0,001 0,000 

Шатликське 0,946 0,022 0,003 0,002 

Байрамлинське 0,973 0,012 0,001 0,001 

Газлинське 0,947 0,037 0,001 0,003 

Учкирське 0,925 0,044 0,010 0,003 

Сев-Мубурекське 0,921 0,041 0,011 0,014 

Шебелинське 0,922 0,041 0,010 0,004 

Єфремовське 0,932 0,039 0,008 0,003 

Кегічевське 0,932 0,033 0,014 0,003 

Солоховське 0,865 0,002 0,001 0,001 

Машевське 0,927 0,037 0,006 0,003 

Пролетарське 0,862 0,053 0,024 0,020 

Джанкойське 0,960 0,005 0,002 0,000 

Вергунське 0,846 0,034 0,010 0,004 
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Продовження табл. Г1 
 

1 2 3 4 5 

Рудківське-Україна 0,983 0,0031 0,00007 0,0004 

Шебелинське-Україна 0,926 0,04 0,01 0,0074 

Уренгойське-Зах.Сибір 0,984 0,0001 0,00002 0,00002 

Газлі-Узбекистан 0,942 0,03 0,0035 0,0042 

Адерклаа-Австрія 0,93 0,0027 0,0005 0,0009 

Леман-Англія 0,955 0,0286 0,0049 0,0033 

Гронінген-Нідерланди 0,817 0,027 0,004 0,004 

Червонозаярське 0,8941 0,0335 0,02 0,0082 

Березівське 0,9167 0,0535 0,0068 0,003 

Свистунківське 0,8789 0,0783 0,009 0,0021 

Семиренківське 0,889 0,0674 0,012 0,0027 

Південно-Граківське 0,869 0,0336 0,0039 0,0048 

Максальське 0,8862 0,0498 0,0188 0,0137 

Ведмедівське 0,907 0,049 0,013 0,0059 

Мелехівське 0,93 0,0408 0,0074 0,0063 

Мачуське 0,9551 0,0297 0,0011 0,0015 

Гупалівське 0,9443 0,0296 0,0135 0,0106 

Дмухайлівське 0,9119 0,0476 0,0163 0,0142 

Перещепинське 0,9462 0,0276 0,0098 0,0075 

Миролюбівське 0,856 0,0337 0,0166 0,0109 

Лаврентіївське 0,9202 0,0007 0,00002 0,00005 

Юліївське 0,8853 0,0549 0,0284 0,0041 

Платівське 0,8876 0,08 0,0107 0,0039 

Макіївське 0,8659 0,0452 0,0178 0,0074 
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Продовження табл. Г1 
 

1 2 3 4 5 

Вижомлянське 0,9861 0,0044 0,0021 0,0017 

Чорногузьке 0,906 0,0031 0,0048 0,00461 

Станівське 0,9607 0,0043 0,0007 0,0006 

Голицинське 0,9231 0,0426 0,0137 0,0076 

Алжир-Skikda 0,914 0,0735 0,0057 0,0005 

Алжир-Bethiowa 0,8955 0,082 0,013 0,0031 

Алжир-Arzew 0,8893 0,0842 0,0159 0,0037 

Єгипет-Idku 0,9531 0,0358 0,0074 0,0034 

Єгипет-Damietta 0,9725 0,0249 0,0012 0,0012 

Індонезія-Arun 0,9186 0,0566 0,016 0,0079 

Індонезія-Tangguuh 0,9691 0,0237 0,0044 0,0015 

Малайзія 0,9169 0,0464 0,026 0,0093 

Нігерія 0,917 0,0552 0,0217 0,0058 

Норвегія 0,9203 0,0575 0,0131 0,0045 

Оман 0,9068 0,0575 0,0232 0,0124 

Катар 0,9091 0,0643 0,0166 0,0074 

Трінідад 0,9678 0,0278 0,0037 0,0006 

Йемен 0,9317 0,0593 0,0077 0,0012 
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Додаток Д 
 

Гістограми розподілу компонентів природного газу на основі 
статистичних даних вибірки 

 
Рисунок Д1 - Гістограма розподілу родовищ за вмістом концентрації 

СН4 

 
Рисунок Д2 - Гістограма розподілу родовищ за вмістом концентрації 

С2Н6 
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Продовження додатку Д 

 
Рисунок Д3 - Гістограма розподілу родовищ за вмістом концентрації С3Н8 

 

 

 
Рисунок Д4- Гістограма розподілу родовищ за вмістом концентрації 

С4Н10+ 
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Додаток Е 
Розподіл даних вибірки по комірках у просторі трьох головних 

компонент 
 

Таблиця Е.1 
Результат розрахунку по трьох компонентах 

Головні 
компоненти 

Коефіцієнти 
СН4 С2Н6 С3Н8 

PC1 1 -1.0029 -1.0182 

PC2 1.0289 1 0.0195 

PC3 0.4935 -0.517 1 
 

Таблиця Е.2 
Розподіл даних вибірки по комірках у просторі трьох головних 

компонент 
 

№ родовищ C4+C5 % вміст PC1 PC2 PC3 
1 0,0065 0,65 0,89822188 0,9718612 0,4527475 
2 0,0001 0,01 0,98729797 1,0172532 0,4872161 
3 0,0001 0,01 0,99079652 1,0218688 0,4889316 
4 0,0001 0,01 0,98319615 1,01313955 0,4853421 
5 0,0003 0,03 0,98469164 1,01550125 0,486374 
6 0,0021 0,21 0,90708814 0,9789605 0,4513915 
7 0,007 0,7 0,7864235 0,967697 0,4181735 
8 0,00015 0,015 0,98259441 1,01373955 0,4850319 
9 0,0001 0,01 0,9826947 1,01363955 0,4850836 
10 0,002 0,2 0,9188481 0,993408 0,4605005 
11 0 0 0,94779072 0,9816839 0,4676641 
12 0 0 0,98319615 1,01313955 0,4853421 
13 0,0002 0,02 0,97469164 1,00521225 0,481439 
14 0,0035 0,35 0,92820316 1,01469985 0,45848 
15 0,0016 0,16 0,9329106 0,9874557 0,464634 
16 0,0058 0,58 0,7826126 0,9247607 0,404604 
17 0,0037 0,37 0,8967906 0,9759463 0,4541005 
18 0,0005 0,05 0,98246859 1,0188477 0,4865784 
19 0,0121 1,21 0,889726 1,0022548 0,4517635 
20 0,0081 0,81 0,8305936 0,9640713 0,43142 
21 0,0048 0,48 0,8777442 0,9888596 0,444348 
22 0,0072 0,72 0,8396511 0,9681573 0,4314045 
23 0,006 0,6 0,8747231 0,9888502 0,4443375 
24 0,0034 0,34 0,85606414 0,9315928 0,4276695 
25 0,0002 0,02 0,9689615 1,0122548 0,4795305 
26 0,0038 0,38 0,92118706 0,99539205 0,458177 
27 0,0011 0,11 0,959947 1,0131392 0,4749715 
28 0,004 0,4 0,90867086 1,0113917 0,4494155 
29 0,0045 0,45 0,8706904 0,9959275 0,4437395 
30 0,046 4,6 0,8686809 0,9888314 0,4443165 
31 0,0069 0,69 0,8706991 0,9898408 0,44381 
32 0,0046 0,46 0,88463948 0,99809275 0,447879 
33 0,0043 0,43 0,8846495 0,9922078 0,456881 
34 0,0016 0,16 0,86227534 0,89161995 0,4271503 
35 0,0049 0,49 0,88337622 0,9909151 0,4447455 
36 0,057 5,7 0,7844095 0,9403798 0,421996 
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№ родовищ C4+C5 % вміст PC1 PC2 PC3 
37 0,0004 0,04 0,9529491 0,992783 0,473175 
38 0,0065 0,65 0,8017194 0,9046444 0,409923 
39 0,0004 0,04 0,979819736 1,014510065 0,4835778 
40 0,0074 0,74 0,875702 0,9929564 0,446301 
41 0,00002 0,002 0,983879346 1,01253799 0,4855723 
42 0,0042 0,42 0,9083493 0,99929205 0,452867 
43 0,0009 0,09 0,92678307 0,95958675 0,4580591 
44 0,0033 0,33 0,92132788 1,01129505 0,4614063 
45 0,004 0,4 0,7858489 0,8676893 0,3932305 
46 0,0082 0,82 0,84013885 0,95382949 0,44391885 
47 0,003 0,3 0,85612109 0,99682523 0,43153195 
48 0,0021 0,21 0,79120913 0,98277571 0,40225605 
49 0,0027 0,27 0,80918614 0,9823261 0,4158757 
50 0,0048 0,48 0,83133158 0,92779015 0,4153803 
51 0,0137 1,37 0,81711342 0,96197778 0,4303931 
52 0,0059 0,59 0,8446213 0,9824658 0,4352715 
53 0,0063 0,63 0,881547 0,9978213 0,4452614 
54 0,0015 0,15 0,92419385 1,01242384 0,45708695 
55 0,0106 1,06 0,90086846 1,00145352 0,46420885 
56 0,0142 1,42 0,8475653 0,98617176 0,44171345 
57 0,0075 0,75 0,9085416 1,00133628 0,4624805 
58 0,0109 1,09 0,80530015 0,9147621 0,4216131 
59 0,00005 0,005 0,919477606 0,94749417 0,4537768 
60 0,0041 0,41 0,80132391 0,96633897 0,43691225 
61 0,0039 0,39 0,79647326 0,99346029 0,4073706 
62 0,0074 0,74 0,80244496 0,93647161 0,42175325 
63 0,0017 0,17 0,97954902 1,01903924 0,48646555 
64 0,00461 0,461 0,89800365 0,935377 0,4503083 
65 0,0006 0,06 0,95567479 0,99277788 0,47258235 
66 0,0076 0,76 0,86642712 0,99264474 0,44722565 
67 0,0005 0,05 0,83448311 1,01402575 0,4187595 
68 0,0031 0,31 0,8000256 1,00363345 0,41253525 
69 0,0037 0,37 0,78866644 0,99951082 0,41123815 
70 0,0034 0,34 0,9096615 1,01658889 0,45924625 
71 0,0012 0,12 0,94630595 1,02552865 0,46825545 
72 0,0079 0,79 0,84554466 1,00205954 0,4400669 
73 0,0015 0,15 0,94085119 1,02089279 0,47039795 
74 0,0093 0,93 0,84389224 0,99030541 0,45450135 
75 0,0058 0,58 0,83954498 0,99912445 0,4457011 
76 0,0045 0,45 0,84929483 1,00465212 0,43754055 
77 0,0124 1,24 0,82551101 0,99095892 0,4409783 
78 0,0074 0,74 0,82771141 0,99999669 0,43199775 
79 0,0006 0,06 0,93615204 1,02364157 0,4669367 
80 0,0012 0,12 0,86438789 1,01807628 0,43683585 
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Додаток Ж 

Тексти основних модулів програмного забезпечення, зчитування та 

опрацювання вимірювальної інформації 

#include "ComPort.h" 
bool ComPort::Open() 
{ 
  if (IsOpened()) return true; 
  hCom_=CreateFile("COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,  
       OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL); 
  if (hCom_!=INVALID_HANDLE_VALUE) 
  { 
    SetCommMask(hCom_, EV_DSR); //EV_RLSD 
    memset(&overlapped_, 0, sizeof(overlapped_)); 
    overlapped_.hEvent=CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); 
    DCB state; 
    GetCommState(hCom_, &state); 
    SetCommState(hCom_, &state); 
  } 
  terminateEvent_=CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL); 
  if (terminateEvent_==NULL) 
  { 
    CloseHandle(hCom_); 
  } 
  return IsOpened(); 
} 
void ComPort::Close() 
{ 
  if (!IsOpened()) return; 
  CloseHandle(terminateEvent_); 
  terminateEvent_=NULL; 
  CloseHandle(overlapped_.hEvent); 
  CloseHandle(hCom_); 
  hCom_=NULL; 
} 
ComPort::WaitForSignalResult ComPort::WaitForSignal() 
{ 
  switch (WaitCommEvent()) 
  { 
case cs_signal: return wfsr_signal; 
    case cs_error: return wfsr_error; 
  } 
  return WaitForMultipleObjects(); 
} 
ComPort::CommState ComPort::WaitCommEvent() 
{ 
  DWORD mask; 
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 if (::WaitCommEvent(hCom_, &mask, &overlapped_)) return cs_signal; 
  DWORD err=GetLastError(); 
  if (err!=ERROR_IO_PENDING) return cs_error; 
  return cs_waiting; 
} 
ComPort::WaitForSignalResult ComPort::WaitForMultipleObjects() 
{ 
  if (terminateEvent_==NULL) return wfsr_error; 
  HANDLE h[2]={GetOverlappedEvent(), terminateEvent_}; 
  DWORD result=::WaitForMultipleObjects(2, h, FALSE, INFINITE); 
  switch(result) 
  { 
    case WAIT_OBJECT_0: return wfsr_signal; 
    case WAIT_OBJECT_0+1: return wfsr_exit; 
  } 
  return wfsr_error; 
} 
 
void ComPort::Terminate() 
{ 
  if (IsOpened()) SetEvent(terminateEvent_); 
} 
#include <stdlib.h> 
#include "ComPortProxy.h" 
 
HANDLE ComPortProxy::GetOverlappedEvent()  
{ 
  return signal_; 
} 
void ComPortProxy::SendSignal()  
{ 
  ResetEvent(sigWait_);  
  flgGet_=false; 
  SetEvent(signal_); 
} 
void ComPortProxy::SendSignals(int num) 
{ 
  for (int i=0; i<num; ++i) 
  { 
    SendSignal(); 
   
  WaitForReceiving(); 
  } 
} 
void ComPortProxy::WaitForReceiving() 
{ 
//  while(WaitForSingleObject(sigWait_, 500)!=WAIT_OBJECT_0 || !flgGet_); 
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  while(!flgGet_); 
//  WaitForSingleObject(sigWait_, 0); 
} 
ComPort::WaitForSignalResult ComPortProxy::WaitForSignal() 
{ 
  WaitForSignalResult res=ComPort::WaitForSignal(); 
  SetEvent(sigWait_); 
  flgGet_=true; 
  return res; 
} 
#include <windows.h> 
#include "Config.h" 
LONG Config::error_=ERROR_SUCCESS; 
Config::Config(): blockSize_(0), indent_(0) 
{ 
  HKEY hkey; 
  error_=RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,  
       "Software\\Evolventa\\Recorder\\1.0",  
       0, NULL, REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, NULL, &hkey, NULL); 
  if (error_!=ERROR_SUCCESS) return; 
  DWORD size=sizeof(*this); 
  error_=RegQueryValueEx(hkey, "Config", 0, NULL,  
       reinterpret_cast<BYTE*>(this), &size); 
  if (error_!=ERROR_SUCCESS)  
  { 
    RegCloseKey(hkey); 
    return; 
  } 
error_=RegCloseKey(hkey); 
} 
Config::~Config() 
{ 
  HKEY hkey; 
  error_=RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,  
       "Software\\Evolventa\\Recorder\\1.0",  
       0, NULL, REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, NULL, &hkey, NULL); 
  if (error_!=ERROR_SUCCESS) return; 
 error_=RegSetValueEx(hkey, "Config", 0, REG_BINARY,  
       reinterpret_cast<BYTE*>(this), sizeof(*this)); 
  if (error_!=ERROR_SUCCESS)  
  { 
    RegCloseKey(hkey); 
    return; 
  } 
  error_=RegCloseKey(hkey); 
} 
#ifndef ConsumptionH 
#define ConsumptionH 
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#include<assert.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
#include <windows.h> 
#define CHECKPOINTER(p)  CheckPointer(p,#p) 
const float PI=3.14159265358979323846; 
typedef struct { 
       char riffstr[4];    // рядок "RIFF" 
       unsigned long int len;       // розмір файла - 8 
       char wavefmtstr[8]; // рядок "WAVEfmt " 
       DWORD nChunkSize;      // розмір fmt  
       } RIFFHead;      // заголовок RIFF файла 
 
typedef struct { 
       char datastr[4];       // рядок "data" 
       unsigned long int ChunkSize;       // розмір data  
       } DATAHead;           // формат data  
 
 
void CheckPointer ( void *p, char *name ) throw (const char*); 
 
// **************** аналіз заданої смуги  ********************** 
double Energy(unsigned int Rate,     // енергія газу 
              int f1, int f2, int f3,            // досліджувані смуги  
// ****************об 'єм газу ********************** 
double consumption(char *filename,      // ім'я файлу даних 
                   unsigned int LSAMPLES,        // база FFT 
                   unsigned long int nSkip,           // кількість байт пропуску 
#endif 
#include<assert.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "consumption.h" 
#include "Fourier.h" 
// перевіряємо наявність вказівників 
void CheckPointer ( void *p, char *name ) throw (const char*) 
   { 
   if ( p == NULL ) 
      { 
//      fprintf ( stderr, "Error in fft_float():  %s == NULL\n", name ); 
      throw ("Memory allocated error"); 
      } 
   } 
// **************** аналіз заданої смуги  ********************** 
double Energy(unsigned int Rate,     // Енергія газу 
              int f1, int f2,  int f3           // досліджувані смуги 
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              double *spectr)            // спектр для аналіза 
{ 
unsigned fi1,fi2,i; 
double di, S=0; 
di=Rate/(double)Harmoni/2.; 
fi1=ceil(f1/di); 
fi2=floor(f2/di); 
for (i=fi1;i<fi2;i++) 
        S+=di*(spectr[i]+spectr[i+1])/2.0;  
return (S/(double)Harmoni); 
} 
// **************** об 'єм газу  ********************** 
double consumption(char *filename,                       
 unsigned int LSAMPLES,   
                   unsigned long int nSkip, // кількість байт пропуску 
                   int Т1, int Р1)      // температура та тиск 
{ 
FILE *wavfile; 
RIFFHead rh; 
DATAHead dh; 
PCMWAVEFORMAT FMTChunk; 
 
short int *in_r=NULL;    // покажчик на початковий масив 
double *covar=NULL, 
       *out_rel=NULL, 
       *out_im=NULL, 
       *out_mod=NULL,    // покажчик на початковий масив  
       Q = 0, 
       sred = 0; 
unsigned int NRead,i, 
             SamplRate; // SamplingRate = сэмплов / сек 
unsigned long int j=0; 
unsigned int 
    NSAMPLES,           // довжина вибірки 
    MSAMPLES,           // довжина кореляції 
NSAMPLES = LSAMPLES>>1; // довжина вибірки 
MSAMPLES = LSAMPLES>>1;  
// віділимо пам'ять під масиви 
in_r = new short int[NSAMPLES+MSAMPLES]; 
covar = new double[NSAMPLES+MSAMPLES]; 
out_rel = new double[LSAMPLES]; 
out_im = new double[LSAMPLES]; 
out_mod = new double[LSAMPLES]; 
// перевіряємо наявність виділеної пам'яті 
CHECKPOINTER(in_r); 
CHECKPOINTER(out_rel); 
CHECKPOINTER(out_im); 
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CHECKPOINTER(out_mod); 
// обробка WAV-файла 
if ((wavfile = fopen(filename,"rb")) != NULL) 
{ 
fread(&rh,sizeof(rh),1,wavfile); 
fread(&FMTChunk,sizeof(FMTChunk),1,wavfile); 
fread(&dh,sizeof(dh),1,wavfile); 
SamplRate = FMTChunk.wf.nSamplesPerSec; 
if (nSkip) 
   fseek(wavfile,nSkip*2,SEEK_CUR); // пропустити рядки 
do { 
   NRead = fread(in_r,sizeof(unsigned short int),NSAMPLES,wavfile);  // обробити дані 
if (NRead == NSAMPLES) 
      { 
      for(i=0;i<NSAMPLES;i++) 
         sred+=in_r[i]; 
      sred /=(double)NSAMPLES; 
      for(i=0;i<NSAMPLES;i++) 
         covar[i] = in_r[i] - sred; 
      for(i=NSAMPLES;i<NSAMPLES+MSAMPLES;i++) 
         covar[i] = 0; 
      fft_double(LSAMPLES,0,covar,NULL,out_rel,out_im); 
      for(i=0;i<LSAMPLES;i++) 
         out_mod[i] = out_rel[i]*out_rel[i]+out_im[i]*out_im[i]; 
 
      fft_double(LSAMPLES,1,out_mod,NULL,out_rel,out_im); 
//      for(i=0;i<LSAMPLES;i++) 
//         covar[i] = out_rel[i]; 
//         covar[i-1] = out_rel[i]/out_rel[1]; 
//         covar[0] = 1; 
      for(i=0;i<LSAMPLES;i++) 
          covar[i]=out_rel[i]*(1.-i/(double)(LSAMPLES))/(double)(NSAMPLES); 
      fft_double(LSAMPLES,0,covar,NULL,out_rel,out_im); 
      for(i=0;i<LSAMPLES;i++) 
         out_mod[i] = sqrt(out_rel[i]*out_rel[i]+out_im[i]*out_im[i]); 
      j++; 
      Q += Energy(SamplRate,HARMONI,f1,f2,out_mod)/1000.; 
     } // if NRead 
 
   } while (!feof(wavfile)); 
 
fclose(wavfile); // закрыть файл 
} // if openfile 
delete out_mod; 
delete out_im; 
delete out_rel; 
delete covar; 
delete in_r; 
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return (Q/j); 
} 
#ifndef DLGCONFIG_H 
#define DLGCONFIG_H 
#include <YsvTools/DlgModal.h> 
#include "resource.h" 
class Config; 
class DlgConfig: public DlgModal 
{ 
  public: 
    DlgConfig(Config* cfg): DlgModal(IDCFGDLG), cfg_(cfg)  
    { 
    } 
  private: 
    virtual void OnInit(); 
    virtual void OnButtonClick(int id); 
    void OnSaveClick(); 
  private: 
    Config* cfg_; 
}; 
#endif 
#include <stdlib.h> 
#include "DlgConfig.h" 
#include "Config.h" 
void DlgConfig::OnInit() 
{ 
  SetText(IDEDITBLOCKSIZE, cfg_->BlockSize()); 
  SetText(IDEDITINDENT, cfg_->Indent()); 
  SetText(IDEDITBANDFROM, cfg_->GetBandwidth().from_); 
  SetText(IDEDITBANDTO, cfg_->GetBandwidth().to_); 
  SetText(IDEDITA2, cfg_->GetQuadPolynom().a2_); 
  SetText(IDEDITA1, cfg_->GetQuadPolynom().a1_); 
  SetText(IDEDITA0, cfg_->GetQuadPolynom().a0_); 
} 
void DlgConfig::OnButtonClick(int id) 
{ 
  if (id==IDOK) OnSaveClick(); 
} 
void DlgConfig::OnSaveClick() 
{ 
  std::string blockSize=GetText(IDEDITBLOCKSIZE), 
       indent=GetText(IDEDITINDENT), 
       bandFrom=GetText(IDEDITBANDFROM), 
       bandTo=GetText(IDEDITBANDTO),      
 a2=GetText(IDEDITA2), 
       a1=GetText(IDEDITA1), 
       a0=GetText(IDEDITA0); 
unsigned int bs=atol(blockSize.c_str()); 
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 int n; 
  double m=frexp(bs, &n); 
  bs=ldexp((bs<=0.75? 0.5: 1.), n); 
 
 cfg_->BlockSize(bs); 
  cfg_->Indent(atol(indent.c_str())); 
  cfg_->SetBandwidth(atol(bandFrom.c_str()), atol(bandTo.c_str())); 
  cfg_->SetQuadPolynom(atof(a0.c_str()), atof(a1.c_str()), atof(a2.c_str())); 
} 
/*============================================================================ 
    fftmisc.c  -  Don Cross <dcross@intersrv.com> 
    http://www.intersrv.com/~dcross/fft.html 
    Helper routines for Fast Fourier Transform implementation. 
    Contains common code for fft_float() and fft_double(). 
    See also: 
        fourierf.c 
        fourierd.c 
        ..\include\fourier.h 
    Revision history: 
1998 September 19 [Don Cross] 
    Improved the efficiency of IsPowerOfTwo(). 
    Updated coding standards. 
============================================================================*/ 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include "Fourier.h" 
#define TRUE  1 
#define FALSE 0 
#define BITS_PER_WORD   (sizeof(unsigned) * 8) 
int IsPowerOfTwo ( unsigned x ) 
{ 
    if ( x < 2 ) 
        return FALSE; 
    if ( x & (x-1) )         
        return FALSE; 
    return TRUE; 
} 
unsigned NumberOfBitsNeeded ( unsigned PowerOfTwo ) 
{ 
    unsigned i; 
    if ( PowerOfTwo < 2 ) 
    { 
        fprintf ( 
            stderr, 
            ">>> Error in fftmisc.c: argument %d to NumberOfBitsNeeded is too small.\n", 
            PowerOfTwo ); 
        exit(1); 
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} 
    for ( i=0; ; i++ ) 
    { 
        if ( PowerOfTwo & (1 << i) ) 
            return i;  
  } 
} 
unsigned ReverseBits ( unsigned index, unsigned NumBits ) 
{ 
    unsigned i, rev; 
    for ( i=rev=0; i < NumBits; i++ ) 
    { 
        rev = (rev << 1) | (index & 1); 
        index >>= 1; 
    } 
    return rev; 
} 
double Index_to_frequency ( unsigned NumSamples, unsigned Index ) 
{ 
    if ( Index >= NumSamples ) 
        return 0.0; 
    else if ( Index <= NumSamples/2 ) 
        return (double)Index / (double)NumSamples; 
 
    return -(double)(NumSamples-Index) / (double)NumSamples; 
} 
/*--- end of file fftmisc.c---*/ 
#ifndef LISTENER_H 
#define LISTENER_H 
#include <windows.h> 
#include "ComPort.h" 
 
#include "Observer.h" 
class Listener 
{ 
  public: 
    Listener(ComPort *port): hThread_(NULL), 
         started_(false), observer_(NULL), port_(port), err_(0) 
    { 
    } 
    ~Listener(); 
    void Connect(); 
    void Disconnect(); 
    bool IsConnected() {return port_->IsOpened();} 
    bool IsStarted() {return started_;} 
    DWORD GetError() {return err_;} 
    static DWORD WINAPI ObserverThread(LPVOID p); 
   void Register(Observer *observer) {observer_=observer;} 
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   void Unregister() {observer_=NULL;} 
    void Start(); 
    void Stop(); 
  private: 
    HANDLE hThread_; 
    bool started_:1;    
Observer *observer_; 
    ComPort* port_; 
    DWORD err_; 
}; 
#endif 
#include "Listener.h" 
 
Listener::~Listener() 
{ 
  if (started_) Stop(); 
  if (IsConnected()) Disconnect(); 
} 
void Listener::Connect() 
{ 
  if (IsConnected()) return; 
  port_->Open(); 
} 
void Listener::Disconnect() 
{ 
  if (!IsConnected()) return; 
  if (IsStarted()) Stop(); 
  port_->Close(); 
} 
void Listener::Start() 
{ 
  if (!IsConnected())  
  { 
    Connect(); 
    if (!IsConnected()) return; 
  } 
  if (IsStarted()) return; 
  DWORD idThread; 
  hThread_=CreateThread(NULL, 0, ObserverThread,  
       reinterpret_cast<LPVOID>(this), 0, &idThread); 
  if (hThread_!=NULL)  
  { 
    SetThreadPriority(hThread_, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL); 
    started_=true; 
  } 
} 
void Listener::Stop() 
{ 
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  if (!IsStarted()) return; 
  port_->Terminate(); 
  WaitForSingleObject(hThread_, INFINITE); 
  GetExitCodeThread(hThread_, &err_); 
  CloseHandle(hThread_); 
  started_=false; 
} 
DWORD WINAPI Listener::ObserverThread(LPVOID param) 
{ 
  Listener * &p=reinterpret_cast<Listener*>(param); 
  int const cntStart=2; 
  int cntUp=cntStart; 
ComPort::WaitForSignalResult result; 
  while((result=p->port_->WaitForSignal())==ComPort::wfsr_signal) 
  { 
    --cntUp; 
    if (cntUp==0) 
    { 
      cntUp=cntStart; 
      if (p->observer_) p->observer_->Update(); 
    } 
  }  
return result==ComPort::wfsr_error ? ::GetLastError() : 0; 
} 
#ifndef MAINDLG_H 
#define MAINDLG_H 
#include <windows.h> 
#include <YsvTools/DlgModal.h> 
#include "Recorder.h" 
#include "RecordDevice.h" 
#include "Listener.h" 
#include "Observer.h" 
#include "Resource.h" 
#include "DlgConfig.h" 
class MainDialog: public Observer, public DlgModal 
{ 
  public: 
    MainDialog(Recorder *rd): DlgModal(IDMAINWND), rd_(rd),  
         dlgCfg_(rd->GetConfig()), font_(NULL) 
    { 
    } 
  private: 
    virtual void OnInit(); 
    virtual void OnButtonClick(int id); 
    virtual void OnTimer(); 
    virtual INT_PTR ProceedMessage(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM w, LPARAM l); 
        void CloseButtonClick(); 
   void InitButtonClick(); 
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    void StartButtonClick(); 
    void SaveButtonClick(); 
    virtual void Update(); 
    const char* GetTimeString()  
    { 
      return rd_->GetTimeString(); 
    } 
    const DWORD GetTime()  
    { 
      return rd_->GetTime(); 
    } 
    void Observer(); 
    void SetState(Recorder::State st); 
  void InitEditBits(); 
    void InitEditFreq();    
void SetRecorderValues(); 
    void EnableControls(bool enable=true); 
  private: 
    Recorder *rd_; 
    DlgConfig dlgCfg_; 
    HFONT font_; 
    HWND editBits_; 
    HWND editFreq_; 
}; 
#endif 
#ifndef MCIRECORDDEVICE_H 
#define MCIRECORDDEVICE_H 
#include <windows.h> 
#include "Timer.h" 
#include "RecordDevice.h" 
#include "Mixer.h" 
class MCIRecordDevice: public RecordDevice 
{ 
  public: 
    MCIRecordDevice(): formatTag_(WAVE_FORMAT_PCM), bitsPerSample_(16),  
         channels_(1), samplesPerSec_(11025), deviceId_(0) 
    { 
    } 
    virtual ~MCIRecordDevice(); 
    void Close(); 
    DWORD GetRecordTime() {return timer_.GetTime();} 
    void Open(); 
    void Record(); 
    void Pause(); 
    void Continue(); 
    void Reopen() {Close(); Open();} 
    void Stop(); 
        void Save(const char* file); 
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        Status GetStatus(); 
    virtual bool IsOpened(); 
    MCIDEVICEID GetDeviceId() {return deviceId_;} 
    const char* GetRecordTimeString() {return timer_.GetTimeString();} 
    DWORD GetCurPos(); 
    DWORD GetLength(); 
    void SetSamplesPerSecond(DWORD hz) {samplesPerSec_=hz;} 
    void SetBitsPerSample(WORD bits)   {bitsPerSample_=bits; 
} 
        int GetSamplesPerSecond() {return samplesPerSec_;} 
    int GetBitsPerSample()    {return bitsPerSample_;} 
    virtual int Volume(); 
    virtual void Volume(int level); 
    virtual Mixer::VolumeBounds GetVolumeBounds(); 
  private: 
   MCIRecordDevice(const MCIRecordDevice&); 
    MCIRecordDevice& operator=(const MCIRecordDevice&); 
    void SetParams(); 
  private: 
    MCIDEVICEID deviceId_; 
    Timer timer_; 
    const WORD formatTag_; 
    const WORD channels_; 
    DWORD samplesPerSec_; 
    WORD  bitsPerSample_; 
    Mixer mx_; 
}; 
class MCIRecordDeviceError: public RecordDeviceError 
{  public: 
    MCIRecordDeviceError(MCIERROR error): RecordDeviceError(error) {} 
}; 
#endif 
#include "MCIRecordDevice.h" 
inline void mciSendCommandThrow(MCIDEVICEID IDDevice, UINT uMsg,  
     DWORD fdwCommand, DWORD_PTR dwParam) 
{ 
  MCIERROR err=mciSendCommand(IDDevice, uMsg, fdwCommand, dwParam); 
  if (err!=0) throw MCIRecordDeviceError(err); 
} 
MCIRecordDevice::~MCIRecordDevice()  
{ 
  if (IsOpened()) Close(); 
} 
bool MCIRecordDevice::IsOpened()  
{  
  return deviceId_!=0; 
} 
void MCIRecordDevice::Close() 
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Продовження додатку Ж 
{ 
  if (!IsOpened()) return; 
 MCI_GENERIC_PARMS gen={0}; 
 mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_CLOSE, MCI_WAIT, DWORD(&gen)); 
  deviceId_=0; 
  timer_.Clear(); 
} 
void MCIRecordDevice::Open() 
{ 
  if (IsOpened()) return; 
    MCI_OPEN_PARMS params={0, 0, "waveaudio", "", 0}; 
  mciSendCommandThrow(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_TYPE | MCI_OPEN_ELEMENT | MCI_WAIT,  
       DWORD(&params)); 
  deviceId_=params.wDeviceID; 
//  SetParams(); 
  timer_.Clear(); 
} 
void MCIRecordDevice::Record() 
{ 
  if (GetStatus()==record) return; 
  Reopen(); SetParams(); 
//  MCI_GENERIC_PARMS gen={0}; 
//  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_CUE, MCI_WAIT | MCI_WAVE_INPUT, 
DWORD(&gen)); 
   
  MCI_RECORD_PARMS params={0, 0, 0}; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_RECORD, MCI_FROM | MCI_RECORD_OVERWRITE,  
       DWORD(&params)); 
    timer_.Clear(); 
  timer_.Start(); 
} 
void MCIRecordDevice::Stop() 
{ 
  if (!IsOpened()) return; 
  MCI_GENERIC_PARMS parms={0}; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_STOP, MCI_WAIT, DWORD_PTR(&parms)); 
  timer_.Stop(); 
} 
void MCIRecordDevice::Save(const char* file) 
{ 
  if (GetStatus()==RecordDevice::record) Stop(); 
  MCI_SAVE_PARMS mciSaveParms; 
mciSaveParms.lpfilename=file; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_SAVE, MCI_SAVE_FILE | MCI_WAIT,  
       DWORD_PTR(&mciSaveParms)); 
void MCIRecordDevice::Pause() 
{ 
  if (GetStatus()!=record) return; 
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  Продовження додатку Ж 
MCI_GENERIC_PARMS parms={0}; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_PAUSE, MCI_WAIT, DWORD_PTR(&parms)); 
  timer_.Stop(); 
} 
void MCIRecordDevice::Continue() 
{ 
  if (GetStatus()!=pause) return; 
  MCI_GENERIC_PARMS parms={0}; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_RESUME, MCI_WAIT, DWORD(&parms));  
  timer_.Start(); 
} 
void MCIRecordDevice::SetParams() 
{ 
  MCI_WAVE_SET_PARMS parms; 
  parms.wFormatTag=formatTag_; 
  parms.wBitsPerSample=bitsPerSample_; 
  parms.nChannels=channels_; 
  parms.nSamplesPerSec=samplesPerSec_; 
  parms.nAvgBytesPerSec=(bitsPerSample_>>3)*channels_*samplesPerSec_; 
  parms.nBlockAlign=(bitsPerSample_>>3)*channels_; 
MCIRecordDevice::Status MCIRecordDevice::GetStatus() 
{ 
  if (deviceId_==0) return close; 
  MCI_STATUS_PARMS parms; 
  parms.dwItem=MCI_STATUS_MODE; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_STATUS, MCI_WAIT | MCI_STATUS_ITEM,     
 (DWORD) &parms); 
  return (Status) parms.dwReturn; 
} 
DWORD MCIRecordDevice::GetCurPos() 
{ 
  MCI_STATUS_PARMS parms; 
  parms.dwItem=MCI_STATUS_POSITION; 
  mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_STATUS, MCI_WAIT | MCI_STATUS_ITEM,  
       (DWORD) &parms); 
  return parms.dwReturn; 
} 
DWORD MCIRecordDevice::GetLength() 
{ 
  MCI_STATUS_PARMS parms; 
  parms.dwItem=MCI_STATUS_LENGTH; 
 mciSendCommandThrow(deviceId_, MCI_STATUS, MCI_WAIT | MCI_STATUS_ITEM, 
       (DWORD) &parms); 
  return parms.dwReturn; 
} 
#endif 
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Додаток К 

Характеристики джерел та приймачів ІЧ випромінювання 
 

Таблиця К.1 
Характеристики ІЧ-лазера типу LD-1665-0010-DFB-1 

Характеристики Значення 
Довжина хвилі 

генерування 1,652 мкм 
Максимальна вихідна 

потужність 10 мВт 

Діапазон 
перенастроювання 

генерування від 1,65 до 1,655 мкм 

Ширина лінії 2МГц 

 
Таблиця К.2 

Характеристики ІЧ-лазерів типу IR-WGM-30, LD 330 

Характеристики Значення 
IR-WGM-30 LD 330 

Діапазон 
перенастроювання 

довжини хвилі 
генерації від 2,94 до 3,19 мкм від 3,3 до 3,39 мкм 

Пороговий струм до 50 мА до 60 мА 

Частота повторення 
імпульсів 8 кГц 

Тривалість імпульса 2 мкс 

Коефіцієнт заповнення 0,1% 

Тип резонатора Фабрі-Перо 

 
Таблиця К.3 

Характеристики фотодіодів типу PD-24, PD-36 

Характеристики Значення 
PD-24 PD-36 

Діапазон спектральної 
чутливості від 0,8 до 2,4 мкм від 1,0 до 3,6 мкм 

Діаметр чутливої 
площадки 0,5 мм 0,5 мм 

Виявляюча здатність 
(від 5 до 9) ×1010 

Вт-1·Гц1/2·см 

(від 3 до 6) ×109 

Вт-1·Гц1/2·см 
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Продовження додатку К 

 

 
 

Рисунок К1- Спектральний розподіл виявляючої здатності фотодіодів  
типу PD-36  

 

 
 

Рисунок К2- Спектральний розподіл виявляючої здатності фотодіодів  
типу PD-24  
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Додаток Л 
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Продовження додатку Л 
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Продовження додатку Л 
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Продовження додатку Л 
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Додаток М 
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