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ВСТУП
Актуальність теми
На сьогодні знаходить широке використання скраплений нафтовий газ як
паливо в двигунах автомобільного транспорту та установках муніципальних,
промислових і сільськогосподарських об’єктів [1]. При цьому спостерігається
неперервне зростання об’ємів споживання цього виду палива, як наслідок постає
задача підвищення його якості. Одним із шляхів її вирішення є контроль масових
часток компонентів скрапленого нафтового газу, оскільки різні масові та об’ємні
співвідношення його складових призводять до зміни основних характеристик
скрапленого нафтового газу, зокрема тепловіддачі, складу викидів після згорання
тощо.
Відомими методами вимірювального контролю масових часток компонентів
скрапленого нафтового газу є хроматографічний, хімічний, радіохвильовий,
радіочастотний,

піролізу,

гідростатичного

зважування,

випаровування

та

охолодження [2 – 4] . Основними їх недоліками є складність реалізації процесу
вимірювання, його висока вартість та низька точність. Наприклад, похибка методу
гідростатичного

зважування

складає

5%

[5,

6],

піролізу

–

5…10%

[7],

радіохвильового та радіочастотного – 4% [8]. Це пов’язано з визначенням
співвідношення лише суміші пропан-бутан, тоді як наявність ненасичених
вуглеводнів не враховується.
На

основі

проведеного

аналізу

особливостей

компонентного

складу

скрапленого нафтового газу встановлено, що на сьогодні існують декілька марок
скрапленого нафтового газу залежно від основних його компонентів. Наприклад, в
пропан-бутані автомобільному частка пропану може коливатись в діапазоні від 40%
до 60%, бутану – від 34% до 60%, ненасичених вуглеводнів – від 0% до 6% [9, 10].
Вихід масової частки хоча б одного з компонентів скрапленого нафтового газу за
межі зазначених діапазонів відображається на його якості. Це в кінцевому результаті
веде до значних економічних збитків. Тому вимірювальний контроль масових
часток компонентів скрапленого наф-тового газу надзвичайно важливий, оскільки

нормоване співвідношення масової частки кожного із компонентів визначає не лише
марку, але й якість скрапленого нафтового газу.
Проблемами дослідження масових часток компонентів скрапленого нафтового
газу займались Летуновський А.А. [11], Рачевський Б.С. [1], Совлуков А.С. [12],
Викторов В.А. [13], Терьошин В.І. [14], Астахов А. [15], Преображенський Н.І. [16].
Таким чином, з огляду на безупинний розвиток промисловості та високі
вимоги щодо якості газу в стандартах [5, 7, 9, 10, 17 – 21], а, відповідно, й до
вимірювального обладнання, важливим та актуальним постає завдання розробки
сучасних методів і засобів вимірювального контролю масових часток компонентів
скрапленого нафтового газу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковою
базою дисертації стали результати, отримані в процесі виконання науково-дослідних
робіт, які здійснювалися за планами наукових досліджень ВНТУ та МОНУ за
фаховим напрямком «Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації
суспільства». Основні результати дисертаційної роботи отримані у ході виконання
автором на посаді відповідального виконавця держбюджетної теми "Засоби експресаналітичного контролю якості скрапленого нафтового та природного газів" (№ держ.
реєстрації 0113U003134), яка проводилась на кафедрі електроніки ВНТУ.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення вірогідності
вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу,
який перебуває при різних температурах, шляхом знаходження значення густин
рідкої фази.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі задачі:
– проаналізувати існуючі методи та засоби вимірювального контролю масових
часток компонентів скрапленого нафтового газу;
– розробити термооптичний метод вимірювального контролю масових часток
компонентів скрапленого нафтового газу;
– розробити методику модельних рідинних систем;
– розробити засіб вимірювального контролю масових часток компонентів
скрапленого нафтового газу;

– отримати аналітичні залежності для оцінювання основних статичних
метрологічних характеристик та впливних величин на вимірювальний канал засобу
контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу;
– виконати експериментальні дослідження та оцінити вірогідність контролю
засобу.
Об’єктом дослідження є процес взаємодії світлового випромінювання зі
скрапленим нафтовим газом, який перебуває при різних температурах.
Предметом дослідження є методи та засоби вимірювального контролю
масових часток компонентів скрапленого нафтового газу.
Методи дослідження. При виконанні поставлених задач використовувались:
основи теорії вимірювального перетворення неелектричних величин для розробки
математичної моделі оптико-електронного вимірювального перетворювача; методи
математичного, фізичного та комп'ютерного моделювання з використанням середовищ
Matlab та Maple при дослідженні термооптичного методу та засобу вимірювального
контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу; основи теорії
ймовірності і випадкових процесів для дослідження вірогідності вимірювального
контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу; методи
математичної статистики при обробці результатів вимірювань під час дослідження
повторюваності результату; основи теорії вимірювань і похибок для оцінювання
метрологічних характеристик запропонованого засобу.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в
отриманні наступних результатів.
1. Вперше запропоновано термооптичний метод вимірювального контролю
масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, який базується на
відмінностях у температурних залежностях показників заломлення, а, отже, густин
компонентів скрапленого нафтового газу, при цьому результатом вимірювання є
числові значення показників заломлення і, відповідно, густини рідкої фази
скрапленого нафтового газу при декількох різних температурах, що дозволило за
апріорно відомими значеннями густин компонентів скрапленого нафтового газу при

цих температурах визначити їхні масові частки та підвищити вірогідність контролю
на 10%.
2.

Удосконалено

функцію

вимірювального

перетворення

показника

заломлення скрапленого нафтового газу, що однозначно пов'язує вхідну величину –
значення

показника

заломлення

скрапленого

нафтового

газу

при

заданій

температурі й тиску та вихідну – значення диференціальної напруги, отриманої в
результаті проходження світлового випромінювання через спеціальну кювету зі
скрапленим газом і детектованої складеним фотоприймачем внаслідок зміщення
світлової плями, один із каналів якого є опорним для стабілізації випромінювання,
що дозволило зменшити зведену похибку вимірювання в 1,2 рази.
3. Отримала подальший розвиток математична модель засобу вимірювального
контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, яка на основі
отриманих значень напруги, які пов’язані з показниками заломлення, а, отже, з
густинами скрапленого нафтового газу при заданих температурах і апріорно
відомих залежностях масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, що
відповідають отриманим значенням густин, дає змогу визначати масові частки
компонентів скрапленого нафтового газу та підвищити вірогідність контролю до
рівня 0,97.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
- розроблено засіб вимірювального контролю масових часток компонентів
скрапленого нафтового газу, який дозволяє проводити контроль масових часток
пропану й бутану;
- розроблено методику підготовки проб модельної рідинної системи;
- розроблено методику проведення експериментальних досліджень засобу
вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу;
- розроблено алгоритм вимірювального контролю масових часток компонентів
скрапленого нафтового газу;
- запропоновано рекомендації з проектування засобу вимірювального
контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, які включають

вибір джерела та приймача випромінювання, засобів нагрівання вимірювального
середовища та контролю процесу вимірювання.
Окремі

практичні

результати

дисертаційного

дослідження

(засіб

вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового
газу) впроваджено на підприємствах Департаменту енергетики, транспорту та
зв’язку Вінницької міськради, про що свідчить відповідний акт (акт від 23 червня
2014 р.) та у ТОВ ВКФ «СЕНС ЛТД», про що свідчить відповідний акт (акт від 20
жовтня 2015 р.), теоретичні та практичні положення роботи впроваджено в
навчальний процес у Вінницькому національному технічному університеті для
виконання лабораторних робіт та проведення лекційних занять для студентів за
напрямами підготовки 6.050801 – «Мікро- та наноелектроніка» та 6.050802 –
«Електронні пристрої та системи» з дисциплін «Електронні комп'ютерні системи»,
«Електронні сенсори та перетворювальні прилади» та «Електронні системи» (акт від
15 грудня 2015 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної
роботи отримані автором самостійно. В роботах, опублікованих у співавторстві,
дисертанту належить: проаналізовано методи експертно-аналітичного контролю
якості скрапленого нафтового газу [22, 44], проаналізовано оптичні методи
дослідження фізико-хімічних параметрів газу [23, 47], проаналізовано оптичні
методи дослідження густини газу [24, 52], проведено моделювання впливу
температур на результати вимірювального контролю масових часток масових часток
компонентів скрапленого нафтового газу [25, 53], розроблено математичну модель
стану

рідкої

фази

скрапленого

нафтового

газу

[26,

54],

запропоновано

використовувати замість сухого газу уайт-спірит як вуглеводневоподібну сполуку
[27, 55], змодельовано схему двоканального сенсора концентрації газу [28, 56],
запропоновано використання оберненого зв’язку в конструкції сенсора [29, 57],
змодельовано

схему

триканального

сенсора

концентрації

газу

[30,

58],

запропоновано додати в конструкцію ще одну кювету [31, 59], запропоновано
функцію перетворення двоканального аналізатора вологості газу з оберненим
зв’язком [32, 62], проаналізовано проходження променів в плоскому світловоді [33,

63], розроблено методику експериментальних досліджень розробленого аналізатора
[34, 64], запропоновано використання екліметра [35, 65], запропоновано проводити
вимірювання густини при різних температурних режимах [36, 67], запропоновано
проводити вимірювання тиску при різних температурних режимах [37, 68],
проведено моделювання співвідношення компонентів парової фази скрапленого
нафтового газу в умовах зміни тиску та температури [38, 71], розроблено методику
експериментальних досліджень по вибору модельної рідинної системи та
визначенню її температурної залежності [39, 79], розроблено експериментальну
установку на основі функції температурних параметрів [80], запропоновано
використання поршня в конструкції спеціальної кювети [41, 81], визначено
чутливість

засобу

вимірювального

контролю

масових

часток

компонентів

скрапленого нафтового газу [42, 82], проведено аналіз статичних метрологічних
характеристик [43].
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
було апробовано у доповідях на 21 науково-технічній конференції: ХL – ХLIV
регіональні науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних
організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області»
(м. Вінниця, 2011 – 2015 рр.); 7 – 9 міжнародні науково-технічні конференції
"Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій РТ-2011, РТ-2012, РТ-2013" (м.
Севастополь, 2011 – 2013 рр.); 5-та міжнародна науково-технічна конференція
"Сучасні проблеми

радіоелектроніки,

телекомунікацій

та

приладобудування

СПРТП-2011" (м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р.); І та ІІ міжнародні наукові
конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка "Вимірювання, контроль та
діагностика в технічних системах ВКДТС-2011, ВКДТС-2013" (м. Вінниця, 2011,
2013 рр.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки
теоретичних і практичних досліджень» (м. Одеса, 20-31 березня 2012 р.); ХVI
міжнародний молодіжний форум "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке" (м.
Харків, 17-19 квітня 2012 р.); ХІ та ХІІ Міжнародні конференції «Контроль і
управління в складних системах (КУСС-2012, КУСС-2014)» (м. Вінниця, 2012, 2014

рр.); XII – XIV міжнародні науково-технічні конференції "Вимірювальна та
обчислювальна техніка в технологічних процесах ВОТТП-2013, ВОТТП-2014,
ВОТТП-2015" (м. Одеса (Затока), 2013 – 2015 рр.); ІІІ Науково-технічна конференція
«Обчислювальні методи і системи перетворення інформації» (м. Львів, 25-26
вересня 2014 р.); І Всеукраїнська науково-технічна конференція «Комп’ютерні
технології: інновації, проблеми, рішення 2015» (м. Житомир, 17-18 квітня 2015 р.);
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках:
дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015)" (м. Вінниця, 23-26 квітня 2015
р.).
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 43 роботах, з них
16 статей у фахових виданнях України, з яких 13 статей входять до міжнародних
наукометричних баз, 21 теза доповідей конференцій та 6 патентів України на
корисну модель.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4-х
розділів, списку використаних джерел, який містить 120 найменувань та 13 додатків.
Загальний обсяг дисертації 209 сторінок, з яких основний зміст викладений на 102
сторінках друкованого тексту, містить 51 рисунок, 4 таблиці.
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