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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У нафтогазовій 

промисловості України основна кількість видобут-
ку нафти здійснюється за допомогою штангових 
глибинно-помпових установок (ШГПУ). Більшість 
свердловин мають уже значно вичерпаний ресурс. 
Такі свердловини відносяться до класу малодебіт-
них, а тому експлуатуються періодично. 

Однією з основних проблем видобутку нафти 
ШГПУ з малодебітних періодичних  свердловин є 
оптимізація режимів відбору рідини із свердлови-
ни. Ця проблема вирішується впровадженням час-
тотно-керованого електроприводу та автоматизова-
ної системи керування, що аналізує стан свердло-
вини та обладнання. 

Запропонована система повинна мати такі фун-
кції, як дистанційне включення й відключення при-
відного електродвигуна, аварійне відключення 
установки, періодичний режим експлуатації, плавне 
регулювання швидкості обертання, та мати зв'язок  
із сервером та диспетчером [1]. 

У даний час починають створювати так звані 
“інтелектуальні” свердловини. “Інтелектуальною” 
свердловиною зазвичай називають комплекс назе-
много й підземного обладнання, що включає в себе, 
як правило, блок керування з мікроконтролером та 
перетворювачем частоти й систему телеметрії, що 
дозволяє отримувати інформацію про параметри 
роботи нафтовидобувної установки. Контролер 
блоку керування при цьому повинен на основі оде-
ржуваної інформації за спеціальним алгоритмом 
керувати роботою установки з метою забезпечення 
заданого режиму роботи, наприклад, стабілізації 
коефіцієнта заповнення. 

З економічної точки зору, основною перевагою 
“інтелектуальної” системи керування є те, що вона 
одночасно позитивно впливає на всі основні скла-
дові собівартості нафти: 

–  підвищує об’єм видобутку; 
–  зменшує споживання електроенергії; 
–  збільшує міжремонтний період (МРП); 
–  зменшує затрати на проведення технологіч-

них операцій. 
Ефективність видобутку нафти ШГПУ залежить 

від правильного вибору обладнання, рівня автома-
тизації свердловини та встановлення правильного 
режиму роботи. 

Існуючі методики. Для встановлення оптималь-
ного режиму роботи нафтовидобувної установки 
існує декілька підходів. Найбільш поширеним і 
ефективним є аналіз зображення форми динамо-
грами верстата-гойдалки – залежність зусилля, яке 
діє на полірований шток, від переміщення головки 
балансира верстата [2]. 

За формою динамограми оператор візуально 
може оцінити стан свердловини, справність підзем-
ного обладнання, рівень заповнення в циліндрі, 
газовий фактор та інші характеристики. Тому за 
основу системи керування прийнято використову-
вати метод розпізнавання образів динамограм. 

Розглянуто декілька найбільш перспективних 
методик розпізнавання образів, серед яких є вико-
ристання вейвлет-перетворення [3], аналіз парамет-
рів при розкладанні в ряд Фур’є [3], використання 
нейронних мереж [6–8], методика, що аналізує від-
хилення від еталонів [3], й т.ін. 
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Недоліком усіх цих методик є те, що жодна з 
них не адаптована для розпізнавання динамограм 
знятих при динамічному режимі роботи ШГПУ. У 
всіх методиках прийнято допущення й спрощення, 
які мають суттєвий вплив при дослідженні практи-
чної динамограми. Також автори методик не розк-
ривають ключові моменти алгоритму розпізнаван-
ня, а тільки дають посилання на інші джерела. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Найбільш ефективним методом для розпізнавання 
зображень є використання нейронної мережі. 

Вибір нейронної мережі. Штучні нейронні ме-
режі отримали широке поширення за останні 20 
років і дозволили вирішувати складні завдання об-
робки даних, часто значно перевершуючи точність 
інших методів статистики й штучного інтелекту. 

Існують декілька видів нейронних мереж [4, 6].  
 

 
 

Рисунок 1 – Класифікації видів нейронних мереж 
 

У системах автоматизації найчастіше викорис-
товують багатошаровий перцептрон, що належить 
до класу мереж прямої дії. Це мережа, яка містить 
послідовно розміщені вхідний, один або декілька 
внутрішніх і вихідний шар нейронів. Переважно 
навчається за методом зворотного поширення по-
хибки, що потребує наявності пари з вхідним век-
тором та правильним виходом. Мережа такого типу 
добре справляється із задачами, де вихідний вектор 
не є динамічним і залежить тільки від того, що ми 
подаємо на вхід. Також ця мережа погано працює із 
сигналами, що містять високий ступінь нелінійнос-
ті. 

Для більш складних вхідних сигналів викорис-
товують рекурентні мережі. Вони є динамічними, 
оскільки містять зворотні зв'язки, що модифікують 
нейрони, та призводять до зміни стану мережі. 

Для реалізації поставленої мети вибрано тип ре-
курентних нейронних мереж, які відносяться до 
класифікаторів. Більшість із них мають архітекту-
ру, описану Хопфілдом. Вона складається тільки з 
одного шару нейронів, число яких є одночасно чис-
лом входів і виходів мережі. Кожен нейрон зв'яза-
ний синапсами з усіма іншими нейронами, а також 
має один вхідний синапс, через який надходить 
вхідна інформація. Дані на входи мережі подаються 
у вигляді двійкових векторів. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурна схема нейронної  
мережі Хопфілда 

 

Підготовка вхідних даних. З цифрового давача 
зусилля отримується масив даних за один повний 
оберт кривошипа.  За цими даними будується гра-
фік динамограми у відносних одиницях. Далі скла-
дається матриця, елементами якої є 0 та 1. Програ-
ма звертається до кожного елемента вхідного маси-
ву, визначає приналежність елемента до однієї з 
клітинок вихідної матриці та присвоює цій клітинці 
1. Всі інші елементи вихідної матриці, до яких про-
грама не зверталася, залишаються рівними 0. 

 

 
а) б) 

 

Рисунок 3 – Приклад перетворення типової  
динамограми 

 

На основі даних, отриманих у результаті перет-
ворення графічного зображення, шляхом послідов-
ного запису рядків "зліва направо–зверху вниз", 
формується бінарний код динамограми, що є век-
тором-рядком із 1200 елементів. При виведенні 
зображення динамограми у двійковій формі на ек-
ран комп'ютера вектор-рядок перетворюється в 
матрицю необхідного розміру. 

 

  
 

Рисунок 4 – Оцифрування типових динамограм 
 

Побудова нейронної мережі. У роботі викорис-
тано двошарову модифікацію нейронної мережі 
Хопфілда, її називають мережею Хемінга. 
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Перший шар є мережею прямого поширення. 
Цей шар розраховує ступінь подібності вхідного 
вектора до еталонних.  

Другий шар є мережею Хопфілда. У ньому зво-
ротні зв’язки є від’ємними. Для кожного нейрона є 
один додатний зв’язок, що з’єднує вхід і вихід ней-
рона. Зв’язки побудовано за принципом “кожний із 
кожним”. 

Принцип роботи вибраної мережі базується на 
знаходженні коефіцієнта приналежності вхідного 
двійкового вектора до типового (типові вектори 
мережа запам’ятовує в процесі навчання). Тобто 
мережа є класифікатором, що на виході дає тільки 
номер класу, до якого належить вхідне зображення. 

Розглянемо алгоритм роботи мережі. 
Для досліджень згенерована деяка вибірка ди-

намограм при різних параметрах обладнання та 
свердловини. Всі вони посортовані в 10 груп за ко-
ефіцієнтом заповнення. 

1.  На першому етапі роботи мережі знахо-
диться відстань Хемінга. Це кількість елементів 
вхідного зображення, які відрізняються від еталон-
ного. 

2. На основі попередніх результатів склада-
ється вибірка десяти зображень, для яких відстань 
Хемінга найменша. 

3. Далі, згідно правил для мережі Хопфілда, 
формуємо матрицю вагових коефіцієнтів. 

4. Проходить кілька ітерацій, і на виході ме-
режі отримуємо вектор, який порівнюється з ета-
лонними десятьма. Результатом є вектор, що спів-
пав з отриманим. 

5. Якщо немає жодного підходящого, то 
опрацьовуємо помилку й виводимо новий зразок. 

6. Новий зразок записується у вибірку етало-
нів і при наступному розпізнаванні мережа його 
впізнає. 

 

 
 

Рисунок 5 – Блок–схема алгоритму роботи  
мережі Хемінга 

 

Моделювання ШГПУ. В середовищі MATLAB 
розроблена комп’ютерна модель ШГПУ. Вона дає 
змогу за геометричними розмірами верстата-

гойдалки, а також масами зрівноважувальних ван-
тажів та схемою їх розміщення встановити зв'язок 
між законом зміни сили, яка діє на головку балан-
сира в точці підвішування штанг, і моментом на 
валу двигуна, що є основою для розрахунку дина-
міки електроприводу ШГПУ. 

Для моделювання роботи асинхронного двигуна 
та частотного перетворювача використана типова 
[2, 4, 5] схема на основі блоків бібліотеки 
SimPowerSystems. 

Силова частина схеми складається з трифазного 
джерела живлення, трансформатора, випрямляча та 
інвертора. Для моделювання асинхронного двигуна 
вибрано блок Asynchronous Machinepu Units. Сиг-
нал керування інвертором будується блоками 
Creating Rules of Pulses та Discrete PWM Generator. 

Як навантаження для АД використано два блоки 
MATLAB Function (Dinamogram, Tm Equipment). 
Блок Dinamogram на вхід отримує кут повороту 
ротора й на основі масиву (зовнішній файл зі скла-
деною наперед динамограмою) зусиль на виході 
видає потрібне значення. Блок Tm Equipment моде-
лює момент навантаження, що створюється зрівно-
важувальними вантажами. Для правильної роботи 
вихід Tm Equipment синхронізовано з динамогра-
мою та кутом повороту ротора. Різниця сигналів 
цих блоків дає безпосереднє навантаження для АД. 
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Рисунок 6 – Структурна модель ШГПУ 

 

В основі блоку Neural Network закладений алго-
ритм, описаний наступною блок–схемою. 

 

 
 

Рисунок 7 – Блок–схема системи формування 
керуючого сигналу для ЧП 

 

Блок 1. Записує інформацію про струм за декі-
лька циклів роботи системи. Розбиває отриманий 
масив на окремі зображення згідно з кутом поворо-
ту. На виході формує масив із залежністю вхідного 
параметру від кута повороту за один цикл роботи в 
усталеному режимі. Усталений режим визначається 
шляхом порівняння двох останніх зображень. 

Блок 2. За розробленим алгоритмом вхідний ве-
ктор записується у відносних одиницях та перетво-
рюється в бінарну матрицю. 

Блок 3. Нейронна мережа отримує вхідне зо-
браження та розпізнає його. Результат розпізнаван-
ня видає у вигляді вектора коефіцієнтів приналеж-
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ності вхідного зображення до типових. Типові зо-
браження мережа отримує при ініціалізації перед 
запуском моделювання. 

Блок 4. Схема отримує від нейронної мережі ве-
ктор з інформацією про розпізнаний об’єкт та ви-
значає коефіцієнт заповнення свердловини. 

Робота схеми при розпізнаванні динамограм. 
Для перевірки працездатності запропонованого 
методу проведено дослідження роботи схеми при 
різних коефіцієнтах заповнення. 

Навчання мережі відбувалося на вибірці графі-
ків, для яких коефіцієнт заповнення змінюється з 
кроком 0,05. Такий крок із достатньою точністю 
дасть можливість плавно регулювати продуктив-
ність помпи. 

Дослідження роботи мережі базується на розра-
хунку коефіцієнта приналежності до одного з типо-
вих зображень при різних коефіцієнтах заповнення. 
Очевидно, що для кожної з вхідних динамограм 
одне значення коефіцієнта належності буде найбі-
льшим.  

Результатом моделювання є графіки, що пока-
зують залежності швидкості двигуна, коефіцієнта 
заповнення та зображення динамограм. Виявлено, 
що схема дозволяє стабілізувати коефіцієнт запов-
нення в межах 0,9. 

Робота схеми при розпізнаванні струмограм.  
Далі розглянуто метод, в основі якого лежить 

аналіз зображення струмограм, що записуються в 
процесі одного циклу верстата-гойдалки. У порів-
нянні з динамограмами для отримання струмограми 
не потрібно встановлювати спеціальних давачів, а 
достатньо тільки контролювати струм. 

Такий метод аналізу стану свердловини вперше 
запропоновано ще в 1948 р. але тоді не було розро-
блено надійної методики [2] аналізу струмограм 
унаслідок принципово нижчої точності виділення 
діагностичної інформації з корисного сигналу. 

Сьогодні, у зв’язку з підвищенням вимог до 
якості й надійності контролю роботи верстата-
гойдалки, в тому числі й наземного обладнання, 
при мінімальних затратах на обслуговування метод 
керування на основі аналізу струмограм почав ак-
тивно розвиватися. Даний метод дозволяє аналізу-
вати не тільки стан підземного обладнання й сверд-
ловини, але й стан електроприводу, рівень зрівно-
важення верстата-гойдалки, стан редуктора та па-
сової передачі. 

Для перевірки роботи схеми складено базу да-
них зі струмограмами, де проставлені відповідності 
між динамограмами, струмограмами та коефіцієн-
том заповнення. 

 
А) 

  

Б) 

  
 

Рисунок 8 – Відповідності між струмограмами 
та динамограмами 

 

На вхід  із деякою періодичністю подається ви-
бірка струмограм при різних параметрах свердло-
вини. 

 

 

Рисунок 9 – Графік вхідних струмограм 
 

 
 

Рисунок 10 – Формування навантаження для АД 
 

Результатом роботи схеми є сформований ке-
руючий вплив на частотний перетворювач, який 
задає швидкість обертання двигуна. 

Виявлено, що схема стабілізує коефіцієнт запо-
внення свердловини в межах 0,9.  

ВИСНОВКИ. Запропонований метод дозволяє 
визначати коефіцієнт заповнення з дискретою дос-
татнього рівня. В системі зменшилася кількість 
елементів та функціональних вузлів, тому збільши-
лася надійність. Відсутнє багатократне перетворен-
ня даних, тому зменшилася похибка. Система керу-
вання не потребує значних обчислювальних ресур-
сів (виконуються прості арифметичні операції), 
тому достатньо недорогого мікроконтролера. 

Даний метод можна використовувати не тільки 
для керування ШГПУ, а й для діагностики надзем-
ного й підземного обладнання, вчасного виявлення 
поломок та небезпечних режимів роботи верстата-
гойдалки. 
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The methods of control and diagnostics oil pumping unit are examined. The possibility of determining the correct 

well's fill factor by recognizing image dynamometer cards and current diagrams was verified. Recursive two-layer 
Hopfield neural network has been constructed and configured. The network has been researched on the created model 
of oil pumping unit. Were made conclusions regarding the pros and cons of using method recognition  for calculating 
the filling of wells and equipment condition diagnostics. 
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