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ВСТУП

Розробка і вдосконалення комп’ютеризованих вимірювальних систем

(КВС) концентрації метану та пилу, які дозволяють одержувати метрологічно

надійну інформацію в режимі реального часу про фактичний і прогнозований

стан аерогазової обстановки промислових підприємств, є одним із пріоритетних

напрямів досліджень з підвищення ефективності промислових систем

комплексної аерогазової безпеки. Вимірювання концентрації токсичних і

вибухонебезпечних пилогазових компонент рудничної атмосфери шахт у

режимі on-line дозволяє знизити вірогідність виникнення вибухонебезпечних

ситуацій та запобігти утворенню ендогенних та екзогенних пожеж.

Побудова високоефективних систем аерогазового контролю промислових

підприємств вимагає залучення всього спектру досягнень в області теорії і

практики КВС. Підходи і методи, які покладено в основу КВС аерогазового

контролю, базуються на дослідженнях багатьох учених, а саме: А.Т. Айруні,

П.І. Бреслер, Є.Т. Володарський, Н.Є. Волошин, А.А. Зорі, В.Є. Зуєв,

Є.Ф. Карпов, А.П. Клименко, В.К. Костенко, В.В. Кухарчук, В.М. Медведєв,

А.А. Мясников, В.О. Поджаренко, С.В. Подкопаєв, В.А. Порєв, Л.О. Пучков,

А.О. Салль, В.А. Святний, О.В. Сенкевич, К.З. Ушаков, Л.П. Фельдман,

О.Н. Щербань та інших, їх учнів та послідовників.

Актуальність теми. Збільшення глибини розробок вугільних пластів,

зростання частоти та інтенсивності газодинамічних проявів при раптових

викидах метану призводять до підвищення вірогідності виникнення вибухоне-

безпечних ситуацій у шахтах. У зв’язку з наявністю у рудничній атмосфері

агресивного середовища та великої кількості дестабілізуючих факторів, що

впливають на результат вимірювання (температура, запилення, вологість та ін.),

до сьогоднішнього дня не було можливості створити газоаналітичні системи з

необхідними показниками швидкодії, точності та метрологічної надійності. На

даний момент розроблено та впроваджено швидкодіючі вимірювачі концентра-

ції метану [1], в яких згідно з ДСТУ ГОСТ 24032:2009 [2] допустимий час
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спрацьовування метанометрів стаціонарних (МС2), що використовуються як

швидкодіючі, складає за швидкістю наростання його концентрації не більше

2,0 с (за швидкістю 0,5 об.%/с). Первинним перетворювачем цих вимірювачів є

елемент, який засновано на термокаталітичному методі. Стала часу цих

вимірювачів складає не менше (3–4) с. Для забезпечення реєстрації необхідної

швидкості наростання концентрації метану в цих датчиках (не більше 2,0 с)

використовуються програмні методи цифрової обробки їх вихідних сигналів.

Згідно ж з вимогами [2] МС2, які використовуються як швидкодіючі, повинні

також забезпечувати час спрацьовування за його концентрацією не більше 0,8 с.

Для цих вимірювачів, які засновані на термокаталітичному методі, це значення

є практично недосяжним у зв'язку з фізико-технічними особливостями сенсорів.

Значною мірою зазначену проблему можливо розв'язати з використанням

новітніх систем оптичного контролю концентрації метану та пилу в гірничих

виробках вугільних шахт. Ці системи засновано на практичних досягненнях

сучасної комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної техніки. Проте

недостатній розвиток теоретичної бази КВС концентрації пилогазових

компонент істотно перешкоджає створенню сучасних засобів аерогазового

контролю в рудничній атмосфері, які задовольняють зростаючим вимогами.

Отже рішення проблеми недостатньої ефективності вимірювачів

концентрації метану та пилу завдяки розвитку наявних методів і створення

нових підходів до заявлених вимірювань дозволить розробити

науково-технічний підхід до побудови серійних комп’ютеризованих

інформаційно-вимірювальних систем параметрів рудничної атмосфери

шахт у on-line режимі з необхідними метрологічними характеристиками,

що і є актуальною проблемою, як в теоретичній, так і в практичній площинах.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до «Програм наукових

досліджень і розробок Міністерства освіти і науки України за пріоритетними

напрямками науки і техніки»: «Інформаційні і телекомунікаційні технології»,

згідно з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519 – 17 та «Нові апаратні
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рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і

комунікаційних технологій», згідно з постановою Кабінету міністрів

України від 07.09.2011 р. №942, у рамках таких держбюджетних

робіт ДВНЗ «ДонНТУ», що фінансувалися МОН України, приватними

компаніями України та міжнародними організаціями Європейського союзу:

1. «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану

у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06), № 0106U001267.

2. «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для

системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором

№ ДЗ/364–2007), № 0107U007159.

3. «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-

вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового

захисту вугільних шахт» (Д–16–09), № 0108U010586.

4. «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності

газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності

промислових підприємств» (Д–5–11), № 0111U004016.

5. «Розробка методів та засобів оперативного контролю запилення

рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт»

(Д–3–13), № 0112U005894.

6. «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимі-

рювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06), №0115U002655.

7. Госпдоговірної роботи «Розробка вимірювача із застосуванням

інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в

рудничній атмосфері вугільних шахт», 10 – 294 за договором № 752 (10 – 294).

8. Міжнародної освітньої програми TEMPUS «Тренінги в технології

автоматизації для України» № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES.

Автор брав участь у виконанні вищезазначених робіт як виконавець або

відповідальний виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка наукових

підходів до створення високоточних швидкодіючих оптоелектронних
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вимірювальних систем у складі комплексу забезпечення аерогазової

безпеки шахт за рахунок використання розроблених та реалізованих

методів і засобів підвищення ефективності вимірювальних систем

шляхом обліку та компенсації впливу дестабілізуючих факторів.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв’язати такі

задачі:

1. Проаналізувати відомі методи і засоби, які покладено в основу

побудови комп’ютеризованої вимірювальної системи концентрації метану та

пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

2. Розробити моделі формування інформаційних параметрів і

дестабілізуючих факторів при вимірювальному контролі концентрації метану

та пилу для умов рудничної атмосфери шахт.

3. Розробити нові методи і засоби підвищення ефективності вимірюваль-

них систем концентрації метану та пилу, що забезпечують збільшення

швидкодії, точності та метрологічної надійності цих вимірювальних засобів.

4. Обґрунтувати і розробити структурно-алгоритмічну організацію

вимірювальних каналів комп’ютеризованих системи, що побудовано при

обліку особливостей розроблених методів та засобів.

5. Створити макетні та дослідні зразки комп’ютеризованих вимірюваль-

них систем і провести їх експериментальні дослідження, що підтверджують

адекватність розроблених теоретичних моделей, ефективність запропонованих

методів та створених на їх основі засобів вимірювального контролю.

Об'єкт дослідження: процеси, що протікають у вимірювальних каналах

концентрації метану та пилу в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт.

Предмет дослідження: методи і засоби підвищення ефективності

вимірювальної системи шляхом збільшення швидкодії, точності та метрологіч-

ної надійності вимірювального контролю концентрації метану, пилу

та підвищення вірогідності визначення меж вибуховості пилогазової

суміші при використанні методів обліку та компенсації комплексу

домінуючих дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери вугільних шахт.
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Методи дослідження засновані на фундаментальних положеннях

теорії комп’ютеризованих вимірювальних систем, теорії вірогідності та

математичної статистики, теорії випадкових процесів, теорії планування

наукового експерименту, комп'ютерного моделювання. Експериментальні

дослідження виконано у виробничих умовах шахт і в лабораторіях

на фізичних моделях комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних

систем з використанням метрологічно атестованих засобів вимірювань.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі розв'язано науково-

прикладну проблему створення і технічної реалізації нових науково-

обґрунтованих підходів у комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній

техніці, що дозволило розробити високоточні швидкодіючі оптоелектронні ви-

мірювальні системи у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки шахт.

Основні наукові результати роботи:

1. Уперше розроблено модель вимірювача концентрації метану, що

заснована на оптико-абсорбційному методі, яка, на відміну від існуючих,

враховує комплексний оптоелектронний к.к.д., що дозволило розробити

рекомендації та використати їх для побудови вимірювачів, при цьому основну

похибку вимірювання зменшено з ±0,2 об.% до 0,04 об.% у діапазоні

від 0 до 4 об.%, що перевершує показники точності існуючих вимірювачів.

2. Подальший розвиток отримала модель процесу взаємодії оптичного

випромінювання з полідисперсним пилом, що заснована на теорії Мі, яка, на

відміну від існуючих, зондує пиловий аерозоль на різних довжинах

хвиль, що дозволило зменшити у 4 рази (до ± 0,05 г/м3 у діапазоні

від 0 до 3 г/м3) додаткову похибку вимірювання концентрації пилу при

дисперсності від 1 до 6 мкм, що перевершує за точністю сучасні вимірювачі.

3. Уперше розроблено методи і засоби їх реалізації, які засновані

на фундаментальних положеннях теорії вимірювальних систем, що

дозволило підвищити швидкодію, точність і метрологічну надійність

вимірювачів концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт, а саме:

3.1. Метод диференційної компенсації впливу запилення оптичних
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компонент на результат вимірювання концентрації метану, який, на відміну від

існуючих, заснований на введенні компенсаційного відкритого оптичного

каналу, що дозволило забезпечити додаткову похибку не більше ± 0,16 об.%,

у діапазоні концентрацій метану від 0 до 4 об.% від зміни концентрації

пилу від 0 до 3 г/м3 і товщини шару пилу, що осів на

оптиці, від 0 до 10 мкм, при цьому запас за додатковою похибкою

склав не менше 40 %, що перевершує за характеристиками сучасні вимірювачі.

3.2. Метод функціональної корекції результатів вимірювань концентрації

метану, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на підвищенні чутливості

основного вимірювального каналу шляхом збільшення струму живлення

світлодіода на 6 % від його номінального значення (1 А), що дозволило

в 2 рази зменшити додаткову похибку від запилення в діапазоні

від 0 до 3 г/м3 і зміни товщини шару пилу, що осів на оптиці, від 0 до 10 мкм

та забезпечило підвищення метрологічної надійності за рахунок збільшення

в 5 – 10 разів періоду безперервної роботи вимірювачів в умовах шахт.

3.3. Метод захисту від запилення оптоелектронних компонент вимірюва-

чів, який, на відміну від існуючих, заснований на явищі термофорезу, що

дозволило знизити запилення стекол у 4 рази, за рахунок використання

їх нагрівання до 120°С, а при додатковому застосуванні сіток, що

детурбулізують потік, зменшити ступінь запилення в 6 разів, що забезпечило

пропорційне збільшення метрологічної надійності вимірювачів в умовах шахт.

3.4. Метод компенсації динамічної похибки результатів вимірювань

концентрації метану, який, на відміну від існуючих, заснований на

використанні програмних методів цифрової обробки результатів, що

дозволило здійснювати вимірювання в квазіреальному масштабі часу з

динамічною похибкою не більше ±0,1об.%, що не перевищує величини основної.

3.5. Метод апаратно-програмної компенсації температурного

дрейфу вихідних сигналів оптичних вимірювачів, який, на відміну від

існуючих, використовує як температурно-чутливий елемент для апаратної

компенсації світлодіод вимірювального каналу, так і для програмної
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компенсації – інформацію від датчика температури, що дозволило

забезпечити необхідну величину додаткової похибки від зміни температури

±0,09 об.%, що є в 2 рази меншим за значення похибки, що регламентується.

4. Отримала подальший розвиток модель розповсюдження метану

в тупикових виробках шахт, яка, на відміну від існуючих, заснована

на дифузійно-конвективному масоперенесенні речовини, що дозволило

розробити рекомендації до Правил техніки безпеки за швидкодією

вимірювача концентрації метану з 0,8 с до 0,15 с, що забезпечило

зниження вірогідності виникнення вибухонебезпечних ситуацій у

рудничній атмосфері вугільних шахт при раптових залпових викидах метану.

5. Удосконалено модель визначення нижньої межі вибуховості

пилогазової суміші, що ґрунтується на законі Лє-Шательє та емпіричних

залежностях, отриманих під час дослідженнях МакНДІ, яка, на відміну

від існуючих, враховує зміни вологості повітря і характеристики марки вугілля:

виходу летючих та його зольності, що дозволило підвищити в 1,2 – 1,5 рази

точність визначення критичних меж вибуховості пилогазової суміші.

6. Уперше запропоновано і реалізовано структурно-алгоритмічну

організацію комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем

концентрації метану та пилу, яка, на відміну від існуючих, заснована

на прогнозуванні виникнень передаварійних та аварійних ситуацій

на початкових стадіях шляхом накопичення результатів вимірювань

і побудови адаптивних моделей екстраполяції, що дозволило

збільшити вірогідність виявлення вибухонебезпечних ситуацій

з 0,93 до 0,997 та забезпечити підвищення рівня аерогазового захисту шахт.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в

розширенні області застосування вимірювального контролю концентрації

метану та пилу на об'єкти зі складними умовами отримання вимірювальної

інформації з урахуванням зміни комплексу дестабілізуючих факторів рудничної

атмосфери, що забезпечило підвищення достовірності прийняття рішень для

систем аерогазової безпеки вугільних шахт. Закономірності, отримані в
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результаті досліджень, дозволили розробити методики, структури і

засоби для створення комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем

концентрації пилогазових компонент рудничної атмосфери шахт, а саме:

1. Розроблено теоретичні та прикладні основи методик

інженерного проектування системно-орієнтованих оптоелектронних

вимірювальних каналів концентрації метану і пилу для вирішення

інформаційно-вимірювальних задач виробничого і дослідницького плану.

2. Новизна та оригінальність здійснених розробок підтверджується

захищеними 27 патентами України на винаходи і корисні моделі.

3. Розроблено макетний зразок вимірювача концентрації полідисперсного

пилу, який покладено в основу розробки дослідного зразка під час

виконання спільної науково-дослідної та дослідно-конструкторської

роботи кафедри електронної техніки ДВНЗ«ДонНТУ» і ДП «Петровський

завод вугільного машинобудування» за напрямом «Розробка оптичного

вимірювача концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт».

4. Розроблено дослідний зразок швидкодіючого оптичного

вимірювача концентрації метану в рудничній атмосфері шахт під час

проведення спільної науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ» і ПК  «Дейта Експрес»

№ 10 – 294 за госпдоговором № 752 (10 – 294) від 30.04. 2011 р. на тему

«Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного

методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт».

5. Розроблено програми і методики метрологічної атестації

макетних та дослідних зразків вимірювачів концентрації метану і пилу,

які використано Донбаською філією головного науково-дослідного інституту

метрології та сертифікації МОН України (ГНДІМС) та Науково-дослідним

інститутом прикладної електроніки НАН України для проведення

науково-дослідних робіт при розробці методів і засобів підвищення швидкодії і

точності вимірювачів пилогазових компонент для умов рудничної атмосфери.

6. Результати наукових і практичних досліджень дисертаційної
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роботи впроваджено в навчальний процес кафедр електронної

техніки, автоматики і телекомунікацій, гірничої електротехніки і

автоматики ім. Р.М. Лейбова ДВНЗ «ДонНТУ» під час підготовки фахівців і

магістрів за спеціальностями «Електронні системи», «Наукові,

аналітичні та екологічні прилади і системи», «Системи управління

та автоматики» та «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Розроблені в дисертаційному дослідженні методи і засоби

дозволили реалізувати низку проектів для підприємств гірничої промисловості:

– швидкодіюча вимірювальна система концентрації метану

для комплексу шахтного диспетчерського телефонного зв'язку та

оповіщення «САТ» (Приватна компанія «Дейта Експрес», м. Донецьк, Україна);

– вимірювальна система концентрації полідисперсного пилу

для уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю

та автоматизованого управління гірничими машинами і

технологічними комплексами «УТАС» (Державне підприємство «Петровський

завод вугільного машинобудування, м. Донецьк, Україна).

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати

дисертаційної роботи одержані автором самостійно. Розроблено математичні

моделі вимірювачів концентрації метану та пилу, розповсюдження метану в

тупикових виробках рудничної атмосфери вугільних шахт і визначення

нижньої межі вибуховості пилогазової суміші, при реалізації яких автором

отримано результати математичного моделювання та проведено їх аналіз.

На підставі цих результатів розроблено методи і засоби підвищення швидкодії,

точності та метрологічної надійності вимірювачів концентрації метану і пилу.

Також запропоновано концептуальні рішення структурно-алгоритмічної органі-

зації вимірювальних систем забезпечення аерогазової безпеки шахт.

Автором розроблено та сформульовано науково-прикладну проблему і наукову

новизну одержаних результатів. При розробці низки технічних рішень

та їх реалізації, а також під час проведення лабораторних і промислових

випробувань брали участь співробітники ДВНЗ «ДонНТУ», ДП «Петровський
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завод вугільного машинобудування» та ПК «Дейта Експрес», що

знайшло відображення у спільних роботах та публікаціях.

Апробація результатів роботи. Основні результати роботи пройшли

апробацію на таких науково-технічних конференціях і семінарах:

ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування 2010: стан і

перспективи» (м. Київ, 27 – 28 квітня 2010 р.); Х Міжнародна науково-технічна

конференція «Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук

молодих» (м. Донецьк, 18 – 20 травня 2010 р.); V Науково-практична

конференція «Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих учених»

(м. Донецьк, 25 – 27 травня 2010 р.); ХІ Міжнародна науково-практична

конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» (м. Одеса,

24 – 28 травня 2010 р.); ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

«Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних

пристроях і системах» (м. Луцьк, 28 – 30 червня 2010 р.); Перший міжнародний

науково-практичний семінар «Повховські наукові читання». (м. Донецьк,

11 листопада 2010 р.); Перша міжнародна наукова конференція пам'яті

професора Володимира Поджаренко «Вимірювання, контроль і діагностика в

технічних системах (ВКДТС – 2011)» (м. Вінниця, 18 – 20 жовтня 2011 р.);

ХІI Міжнародна науково-технічна конференція «Автоматизація технологічних

об'єктів і процесів. Пошук молодих». (м. Донецьк, 17 – 20 квітня 2012 р.);

ХI Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і

перспективи» (м. Київ, 24 – 25 квітня 2012 р.); Міжвузівська науково-технічна

конференція для молодих учених: «Young scientists’ researches and achievements

in science» (м. Донецьк, 19 квітня 2012 р.); Перший регіональний науково-

практичний семінар «Теоретичні та практичні аспекти приладобудування»

(м. Луганськ, 26 – 27 квітня 2012 р.); Перша Всеукраїнська науково-технічна

конференція «Сучасні тенденції розвитку приладобудування», (м. Луганськ,

19 – 20 листопада 2012 р.); Другий регіональний науково-практичний семінар

«Теоретичні та практичні аспекти приладобудування». (м. Луганськ,

18 квітня 2013 р.); ХIІІ Міжнародна науково-технічна конференція
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«Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих»

(м. Донецьк, 14 – 17 травня 2013 р.); Міжнародна науково-технічна конферен-

ція «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення» (м. Севастополь,

9 – 13 вересня 2013 р.); XXIII Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техніка

і телекомунікаційні технології (КриМіКо’2013)» (м. Севастополь,

8 – 13 вересня 2013 р.) – SCOPUS; VII Науково-практична конференція

«Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих учених» (м. Донецьк,

20 – 23 квітня 2014 р.); ХIV Міжнародна науково-технічна конференція

«Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих»

(м. Донецьк, 22 – 24 квітня 2014 р.); XXIV Міжнародна Кримська конференції

«СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології (КриМіКо’2014)» (м. Севастополь,

7 – 13 вересня 2014 р.) – SCOPUS; Міжнародна науково-технічна конференція

«Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення» (м. Севастополь,

8– 12 вересня 2014 р.); ХІI Міжнародна конференція «Контроль і управління в

складних системах» (КУСС-2014)» (м. Вінниця, 14 – 16 жовтня 2014 р.);

ХIV Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування 2015:

стан і перспективи» (м. Київ, 22 – 23 квітня 2015 р.); I Всеукраїнська

науково-технічна конференція «Автоматизація, контроль і управління:

пошук ідей і рішень» (м. Красноармійськ, 25 – 29 травня 2015 р.).

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано

75 друкованих робіт, серед них 2 монографії, 23 публікації в наукових

фахових виданнях, які включено до наукометричних баз даних РІНЦ,

ВІНІТІ, ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY, INDEX COPERNICUS,

23 тези доповідей на наукових конференціях, 2 з яких включено

до SCOPUS, та 27 патентів України на винаходи і корисні моделі.

Структура і об'єм дисертаційної роботи. Дисертаційне дослідження

складається із вступу, п'яти розділів, основних висновків, переліку використа-

ної літератури і 3 додатків. Загальний обсяг роботи складає  405 сторінок, з них:

основний текст –  296 сторінок, 98 рисунків, 14 таблиць, перелік використаної

літератури з  255 найменувань на  30 сторінках і 3 додатки на 79 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ І СТАН ПИТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗІВ І ПИЛУ В РУДНИЧНІЙ

АТМОСФЕРІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Збільшення глибини розробки вугільних шарів, зростання частоти та

інтенсивності газодинамічних проявів, раптові викиди метану і вугільного пилу

призводить до підвищення вірогідності виникнення вибухонебезпечних

ситуацій і погіршення умов праці робітників на гірничо-видобувних

підприємствах України [3 – 5]. У зв’язку з наявністю агресивного середовища

рудничної атмосфери і комплексу дестабілізуючих факторів, зміни яких

впливають на результати вимірювань концентрації газових компонент і пилу

(температура, запиленість, вологість та ін.), до сьогодні не було

можливості створити швидкодіючі високоточні газоаналітичні вимірювальні

системи з необхідними метрологічними характеристиками [6]. Ці системи

не забезпечують потрібну швидкодію вимірювання концентрації

газів за регламентованих показників точності [2] та метрологічної надійності.

Значною мірою цю проблему можна вирішити з використанням новітніх

систем оптоелектронного вимірювального контролю концентрації метану та

пилу в гірничих виробках вугільних шахт [7, 8]. Проте недостатній розвиток

теоретичної бази вимірювальних систем концентрації пилогазових компонент

перешкоджає створенню сучасних засобів аерогазового контролю в шахтах.

Отже, вирішення проблеми розвитку існуючих методів і створення

принципово нових підходів до вимірювання концентрації газових компонент і

пилу [9, 10] дозволить розробити науково-практичний підхід до побудови

серійних комп’ютеризованих вимірювальних систем на базі оптоелектронної

платформи для контролю параметрів рудничної атмосфери в реальному

масштабі часу з необхідними метрологічними характеристиками [11 – 16], що і

є принципово важливою проблемою в теоретичній та прикладній площинах.
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1.1 Характеристика рудничної атмосфери шахт

Виникнення пожежо- та вибухонебезпечних ситуацій у вугільних шахтах

обумовлено екзотермічними реакціями окислення речовин киснем у рудничній

атмосфері [17]. Для спалахів метану та його подальшого вибуху необхідно

утворення горючої суміші, в якій наявні початкові пилогазові компоненти у

необхідних пропорціях. Тому визначення критичних умов і прогнозування

подій, які призводять до виникнення вибухонебезпечних ситуацій у вугільних

шахтах, відіграє важливу роль для гарантування безпеки проведення гірничих

робіт [18]. На основі аналізу результатів досліджень [17 – 23] під час оцінки

потенційних загроз складено модель розвитку подій, яка описує виникнення

вибухонебезпечних ситуацій у рудничній атмосфері шахт (див. рис. 1.1).

З аналізу моделі розвитку подій (див. рис. 1.1) видно, що виникнення ви-

бухонебезпечного середовища у шахті є можливим під час формування метано-

повітряної, пило-повітряної або метано-пило-повітряної сумішей. Запалювання

кожної з них відбувається тільки під час виникнення джерела запалювання. То-

му утворення аварійних ситуацій є можливим як при появі гірничо-геологічних

умов, так і при гірничотехнічних роботах на основі технологічних засобів.

Виникнення цих ситуацій необхідно запобігати з попередженням, що є можли-

вим тільки шляхом підвищення швидкодії технічних засобів системи АГЗ.

До гірничо-геологічних факторів відносяться метаноносність шарів і

супутніх гірничих порід, а також виділення тонкодисперсного пилу, який

має вибухові властивості. До гірничотехнічних факторів, які сприяють форму-

ванню джерела запалювання, відносять усі види потенційної небезпеки з точки

зору запалювання вибухового середовища енергіями: електричної, гідравлічної

та пнемоенергії, а також їх вторинних похідних (обертальної та поступальної).

Технологічні чинники визначають ефективність засобів провітрювання,

пиловибухозахисту і попередження виникнень джерел запалювання. Ці

фактори залежать від дій робітників та їх керівництва, які є ланкою

формування аварійних ситуацій і можуть призвести до виробничої небезпеки.
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1.1.1 Параметри рудничної атмосфери вугільних шахт

Сухе атмосферне повітря має таких типовий склад [24 – 27]: азот

(78,084 об.%), кисень (20,946 об.%), аргон (0,934 об.%), вуглекислий газ

(0,033 об.%), неон (1,8 ppm), гелій (0,0524 ppm), метан (0,02 ppm), криптон

(0,0114 ppm), водень (0,005 ppm), оксиди азоту (0,005 ppm) і ксенону

(0,00087 ppm), де ppm=10–4 об.% [26, 28]. Окрім цих газів в атмосферному повіт-

рі наявні пари води та інші речовини, які знаходяться в рідких і твердих фазах.

Під рудничною атмосферою розуміють газову суміш, яка заповнює

гірничі виробки шахт під час видобутку вугілля підземним способом. Для

створення нормальних умов життєзабезпечення гірників атмосферне повітря до

шахти подається за допомогою вентиляційного устаткування [29, 30]. Під час

перемішування в гірничих виробках параметри атмосфери зазнають зміни, що

обумовлено гірничо-геологічними факторами і технологічними процесами

видобутку вугілля (див. рис. 1.1). Змінюється склад газової атмосфери,

вологість, тиск, температура та ін. Атмосфера забруднюється вугільним,

порідним пилом та іншими аерозолями. Найбільш істотних змін повітря в шахті

зазнає у місцях ведення виїмки вугілля та гірничопрохідницьких робіт. Під час

збільшення глибини підземних виробок тиск рудничної атмосфери зростає.

Якщо температура повітря не змінюється, взаємозв'язок між зміною тиску

та глибиною гірничих робіт у вугільних шахтах оцінюється за формулою [24]:

( ) ( )( )000 exp1 PhgPhP ×D××--×=DD r , (1.1)

де ( ) ( ) 0PhPhP -D=DD  – приріст атмосферного тиску ( )hP D  на глибині Dh , км

на відміну від нормального значення тиску повітря P0=101,3 кПа на поверхні.

На глибоких горизонтах гірничих виробок вугільних шахт, при Dh більше

ніж 1 км, атмосферний тиск перевищує 113 кПа (850 мм. рт. ст.) [24, 30].

Температура і вологість повітря у гірничих виробках можуть істотно

різнитися від їх значень на поверхні. Характер та інтенсивність теплообміну
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між рудничною атмосферою й навколишнім гірничим масивом залежать від

глибини виробок, їх перетину, довжини та кількості повітря, яке проходить

крізь них. Також теплообмін залежить від теплофізичних властивостей шарів

корисних копалин та супутніх до шарів гірничих порід. Зі збільшенням

глибини гірничих виробок температура повітря зростає, а за відсутності

кондиціонування може досягати величини +35°С. Проте гірничі виробки

виконують термостатування газового середовища. Тому добові та сезонні

коливання температури в них є значно меншими, ніж зовнішнього повітря.

Вологість повітря рудничної атмосфери є вищою за зовнішню, що

обумовлюється притокою до гірничих виробок підземних вод. У шахтах, де

видобуток вугілля здійснюється без застосування води для руйнування шарів у

процесі виймання і транспортування вугілля, відносна вологість повітря скла-

дає до (80 – 90) % [24, 29, 31]. Під час гідравлічного способу видобутку вугілля

та його транспортування відносна вологість повітря досягає 100 % [30]. Швид-

кість руху повітря у гірничих виробках може перевищувати 8 м/с [24, 29, 30].

Вміст пилу в рудничній атмосфері є вищим, ніж у зовнішньому повітрі.

Оскільки ведення гірничих робіт пов'язано з дробленням вугільних та порідних

мас, а також їх переміщенням у вентильованих виробках обмеженого

перетину. Концентрація пилу в рудничній атмосфері змінюється у широких

межах. Вона залежить від здатності до пилоутворення вугілля і порід, а також

від інтенсивності їх руйнування в процесі проведення гірничих робіт.

Атмосфера є вибуховою при концентрації пилу більше 10 г/м3,  якщо в ній

наявна переважна більшість часток пилу з діаметром менше 1 мкм [29, 30].

Разом з пилом руднична атмосфера, типовий склад якої наведено у

табл. 1.1, містить різні вибухові, токсичні, радіоактивні та інертні гази.

У ній знаходиться менше кисню та більше азоту, ніж у зовнішньому

повітрі. Суміш азоту з вуглекислим газом при малому вмісті кисню утворює

«мертве повітря». При раптових викидах метану відбувається витіснення

повітряної суміші. При цьому утворюється «мертве повітря», що

підвищує ризики під час ведення гірничих робіт в умовах вугільних шахт.
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Таблиця 1.1

Газові компоненти рудничної атмосфери вугільних шахт

Газ Концентрація, об.% Джерела підвищення
1 2 3

Кисень (О2)

Не менше 20 об.% [29, 30];
18 об.% наступає сонли-
вість; 17 об.% починається
задишка та підсилене
серцебиття, 12 об.% –
смертельна небезпека.

Надходить з атмосферним повіт-
рям. Основні причини зменшення:
виділення різних газів з навколиш-
нього гірничого масиву, а також
викиди, вибухи і підземні пожежі.

Азот (N2) До 78 об.%

Процеси гниття органічних
речовин, вибухові роботи, шари
вугілля та супутні гірничі породи.
Основна кількість азоту надходить
до рудничної атмосфери разом з
атмосферним повітрям.

Інертні гази
(He,  Ne,  Ar,
Kr, Xe)  за ви-
нятком гелію

У постійних пропорціях з
азотом.

Надходять до шахти з атмосфер-
ним повітрям.

Вуглекислий
газ (СO2)

Відносна газоносність
шахт не перевищує 7 м3/т
[25].

Джерела виділення вуглекислого
газу в шахтах: дихання людей,
вибухові роботи, процеси розкла-
дання органічних речовин,
окислення вугілля, розкладання
вуглекислих порід, виділення з
шарів вугілля, порід і
мінеральних вод.
Вуглекислий газ виділяється також
разом з метаном із суфлярів.
Іншими джерелами вуглекислого
газу в шахтах є вибухи метану та
пилу, а також підземні пожежі.
Основний засіб запобігання
високим концентраціям вуглекис-
лого газу – інтенсивна вентиляція.

Оксид
вуглецю (СО)

Від 13 до 75 об.%
утворюються вибухові
суміші з температурою
займання від 630 до 810°С
(найбільша сила вибуху
при 30 об.% СО); при
0,13 об.% тяжке отруєння
настає після (0,5–1) годин.

Низькотемпературне окислення
вугілля, пожежі, вибухи метану і
пилу, а також вибухові роботи.
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Продовження таблиці 1.1

1 2 3

Оксиди азоту
(NO, NO2)

Більше 0,025 об.% оксидів
азоту в повітрі є
смертельними для люди-
ни.

Утворюються після вибухових
робіт, швидко поглинаються
водою, дуже отруйні, сильно
дратують слизову оболонку очей,
дихальних шляхів і легенів. Харак-
терною особливістю оксидів азоту
є те, що патологічна дія їх на
людину виявляється не одразу, а
лише через деякий час.

Сірководень
(H2S)

Більше 6об.% утворює з
повітрям вибухонебезпеч-
ну суміш, дуже отруйний
(при 0,05 об.% отруєння
настає через (0,5–1)г., а
при 0,1 об.% небезпечний
для життя навіть при
короткочасному впливі.

Гниття органічних речовин,
розкладання водою сірчаного
колчедану, виділення з тріщин і
мінеральних джерел, ендогенні
пожежі, вибухові роботи,
взаємодія сульфатних вод з
метаном.

Сірчистий газ
(SО2)

Більше  0,05 об.%   небез-
печний для життя навіть
при короткочасному
впливі;
більше 0,001 об.% сильно
роз'їдає слизову оболонку
очей і дихальних шляхів.

Утворюється у шахтах переважно
під час вибухових робіт і пожеж.

Метан
(СН4)

Від 0,01 до 100 %;
від 5 до 15 об.% за
наявності джерела
запалювання вибухає;
більше 15 об.% не горить
та не вибухає.

Десорбція метану з вугілля і порід
під час оголення поверхні відбито-
го від масиву та з виробленого
простору. Суфлярне виділення
метану, прориви газу та його
раптові викиди. Під час виділення
метану з покрівлі виробки та
малої турбулентності повітряного
потоку рудничної атмосфери його
розсіювання та розрідження
відбувається при дифузії у
сповільненому темпі. Внаслідок
цього можливе утворення метано-
вих шарів, які містять вибухові
концентрації метану, навіть у
провітрюваних гірничих виробках
вугільних шахт [31 – 33].
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1.1.2 Межі вибуховості метано-повітряної суміші

Швидке згорання метану у вигляді спалаху відбувається тільки між

нижньою та верхньою стехометричними межами вибуховості [17, 34]. Величи-

ни цих меж  відповідно для нижньої межі вибуховості дорівнюють

НМВ(ССН4) = 9,5 об.% і верхньої межі вибуховості ВМВ(ССН4) =12,28 об.%.

В інтервалі 9,5 об.%< ССН4 < 12,28 об.% знаходяться всі можливі стехометричні

вибухові концентрації метану в повітрі. Ця метано-повітряна суміш має

найбільшу силу вибуху. Так, зі зростанням концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт від 5 до 15 об.% сила вибуху спочатку зростає під час

досягнення максимуму, значення якого складає 9,5 об.%.  Потім під час

подальшого підвищення концентрації метану сила вибуху зменшується [17, 34].

Вибуховість метано-повітряної суміші при нормальному атмосферному

тиску визначається діаграмою Говарда, яку наведено на рис. 1.2. Діаграма пока-

зує, які значення концентрації метану в повітрі є вибухонебезпечними при кон-

центрації кисню у ньому [3, 4]. На рис. 1.2 позначено: 1 – невибухова суміш ме-

тану з повітрям, 2 – вибухова суміш, 3 – суміші, які можуть стати вибуховими

під час додавання свіжого повітря, 4 – нездійсненна суміш повітря з метаном.
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Рис. 1.2. Діаграма вибуховості метано-повітряних сумішей (Говарда)
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Вплив зміни тиску рудничної атмосфери на концентраційні межі метано-

повітряної суміші істотно позначається при низькому тиску, величина якого є

значно меншою за атмосферний. Тому впливом тиску на межі вибуховості

метано-повітряної суміші можна знехтувати [34, 35]. Вплив температури також

досить неістотно впливає на межі вибуховості через те, що для розповсюджен-

ня полум'я вагоме значення має не початкова температура пилогазової

суміші, а температура, значення якої підвищується в процесі її горіння [34, 35].

До складу рудничної атмосфери входить у невеликих концентраціях

водень та важкі вуглеводні метанового ряду (етан, пропан та ін.) [36].

До рудничної атмосфери разом з метаном надходять горючі гази, які

розширюють область вибуховості. При цьому нижня межа вибуховості метану

зменшується. Межі вибуховості комплексних сумішей горючих газів

визначаються законом Лє Шательє, який описується залежністю вигляду [37]:

,
...

100

2

2

1

1

k

k
Н

НМВ
С

НМВ
С

НМВ
СP

+++
= (1.2)

де С1, С2,…,Сk , об.% – концентрація в газовій суміші кожного з горючих газових

компонентів; сума концентрацій (С1 + С2 +…+ Сk) завжди дорівнює 100 об.%;

НМВ1, НМВ2,…, НМВk, об.% – нижні межі вибуховості кожного з компонентів.

Згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 24032:2009 [2] діапазон вимірювання

концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт складає

від 0 до 2,5 об.% і більше. Ці значення встановлюються у технічних умовах на

розробку та експлуатацію метанометрів для умов вугільних шахт. На основі

результатів аналізу залежності (1.2) можна зробити висновок, що додатково

необхідно виконувати вимірювання концентрації важких вуглеводнів

метанового ряду (етан, пропан та ін.) [36]. Це дозволить зменшити вірогідність

виникнення вибухонебезпечних ситуацій та підвищити рівень аерогазової

безпеки під час проведення гірничих робіт в умовах рудничної атмосфери шахт.
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1.1.3 Межі вибуховості пило-метано-повітряної суміші

Вугільний пил є горючим, а за його високої концентрації у рудничній

атмосфері є вибухонебезпечним. Це обумовлено його фізико-хімічними

властивостями, такими як дисперсність, зольність, вихід летючих газових

компонент, вміст вологи та ін. Під час аналізу експериментальних

досліджень МакНДІ з’ясовано, що НМВ вугільному пилу знаходиться в

діапазоні від 5 до 200 г/м3 [38 – 40]. Ці значення залежать від складу речовини,

виходу летючих газових компонент та вологовмісту. На основі

експериментальних даних МакНДІ отримано емпіричну залежність НМВ

зваженого пилу при виході летючих газових компонентів від 15 до 30 % [24]:

( ) ,4,13,53, 032,0045,0 dVVddaf
CНМВС AeeAVС

daf
C

daf
C ××+×= ×-×- (1.3)

де НМВСС , г/м3 – нижня межа вибуховості пилу в сухому повітрі; daf
CV , % – вихід

летючих газових компонентів з вугілля; dA , % – зольність пилу на суху вагу.

Метан, присутній у складі рудничної атмосфери, істотно впливає на НМВ

пилу: адсорбування його частинками збільшує концентрацію вибухових

газоподібних продуктів у газовій оболонці навколо частинки пилу.

Неадсорбований метан рівномірно розподіляється між частинками, що сприяє

передачі горіння від одного комплексу частинок до іншого. Встановлено

[39, 41], що додавання метану до пилоповітряної суміші вугілля з виходом ле-

тючих газових компонентів від 4 до 22 % різко скорочує величину мінімальної

енергії запалювання пило-метано-повітряної суміші і, відповідно, мінімальну

вибухову концентрацію пилу. Під час збільшення концентрації метану від 0,5

до 2 об.% нижня межа вибуховості вугільного пилу лінійно знижується [35, 36].

Для пилогазового вимірювального контролю рудничної атмосфери

важливою інформацією є допустимий вміст вибухонебезпечних газів та

зваженого пилу при сумісному їх існуванні. Отримання та обробка цієї
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інформації дозволяє здійснювати прогнозування значення запасу надійності

вимірювального контролю вибухонебезпеки рудничної атмосфери. Цей запас

визначається як відношення К = СНМВ / С величини НМВ пилогазового

компоненту СНМВ до його припустимої концентрації С [41 – 43]. Правилами

техніки безпеки [44] регламентовано граничні концентрації метану, за яких

стаціонарна апаратура має відключати електроенергію. Розрахунок коефіцієнта

запасу здійснюється при НМВ метану, значення якого дорівнює 5 об.%.

НМВ зваженому пилу з урахуванням вмісту метану можна розрахувати [24]:

( )( ) ( ) ,4,13,53,, 032,069,0045,0
4

4 dVСVddaf
CССННМВС AeeAVСС

daf
CССН

daf
C ××+×= ×-×-×-  (1.4)

де ( )ССНС 4 , об.% – поточне значення концентрації метану при запиленому повітрі.

Співвідношення (1.4) знайшло підтвердження під час проведення

експериментальних досліджень МакНДІ в умовах шахт Донбасу. Під час

досліджень отримано НМВ зваженому пилу для шарів вугілля

різної стадії метаморфізму [45]. Під час аналізу залежностей, які отримано на

основі (1.4), встановлено, що за наявності метану у виробці межа вибуховості

вугільного пилу знижується пропорційно до її концентрації у пилоповітряній

суміші [41, 46 – 50]. Так, за відсутності метану межа вибуховості зваженого

вугільного пилу складає більше 40 г/м3, а за максимально несприятливих умов

(висока концентрація метану 2 об.%, вихід летючих більше 41 %, низька

зольність менше 10  %) межа вибуховості пилу істотно знижується до 3 г/м3.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що для визна-

чення НМВ пило-метано-повітряної суміші, яка є динамічним параметром,

необхідно здійснювати вимірювання концентрації метану та полідисперсного

пилу в режимі реального часу. Додатково необхідно вносити корекції при зміні

характеристик марки вугілля: вихід летючих компонент і зольність. Статичні та

динамічні зміни розглянутого комплексу параметрів встановлюють вимоги до

створення комп’ютеризованих систем забезпечення аерогазової безпеки шахт.
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1.1.4 Шарові скупчення метану в обмеженому просторі виробки

Гірничі виробки вугільних шахт провітрюються турбулентним

повітряним потоком. Під час виділення метану з виробки відбувається його

перемішування з повітряним потоком. Концентрація метану вирівнюється на

деякій відстані від джерела газовиділення. Розподіл концентрації метану у

вентиляційних штреках залежить від розташування джерел газовиділення,

витрати газу, швидкості та структури вентиляційного потоку. Під час провіт-

рювання в обмеженому просторі утворюються скупчення метану в окремих

місцях підготовчих виробок. У цих місцях концентрація метану перевищує

середнє значення за перетином виробки. За концентрації метану більше 2 об.%

у місцевих скупченнях виникає вірогідність виникнення вибухонебезпечної

ситуації при метанообільності гірничих виробок більше 3 м3/хв. [51, 52].

Основні види місцевих скупчень метану в гірничих виробках вугільних шахт:

– у покрівлі виробок та у куполах за кріпленням;

– у бутових смугах вентиляційних штреках;

– на з’єднанні вентиляційних виробок, що погашаються, з виробленими

просторами;

– у свердловинах та у гирлі свердловин під час їх буріння;

– поблизу прохідницьких комбайнів.

На основі аналізу результатів досліджень, які наведено в роботах [51, 53],

встановлено, що найбільша кількість запалювань метано-повітряної суміші

(88,5 % спалахів і 86,6 % вибухів) відбулось у шахтах з відносною газоносністю

більше 15 м3/т. Також велика кількість запалювань газу (5,8 % спалахів і 11,5 %

вибухів) приходиться на шахти з метанообільністю до 10 м3/т. Зазвичай

число запалювань у шахтах виникає у місцях скупчення метану, які

утворюються у вибоях підготовчих виробок. Велику кількість запалювань

зареєстровано в шарових скупченнях метану у покрівлі виробки та у

пустотах за кріпленнями. Ці скупчення утворюються при низьких швидкостях

руху повітря у тупикових виробках рудничної атмосфери вугільних шахт.
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Таблиця 1.2

Відомості про найхарактерніші скупчення метану

у гірничих виробках вугільних шахт

Шахта Виробка

S попе-

речного

перети-

ну ви-

робки,

м2

Середня

v руху

повітря

у   ви-

робках,

м/с

Місце

утво-

рення

шару у

вироб-

ках від

вибою,

м

Довжи-

на шару

ССН4³

5об.%, м

Середня

товщи-

на шару

ССН4³

5об.%, м

Макси-

мальна

ССН4 у

шарі,
об.%

Середня

ССН4 у

струме-

ні, що

вихо-

дить із

вибою,
об.%

Тупикові виробки

ім. О.Ф. Засядька 10,5 0,20 30 100 0,20 38 0,20

«Комуніст» 8,4 0,30 25 79 0,30 53 0,35

ім. Д.Ф. Мельникова 11,3 0,25 40 70 0,15 85 0,20
Штрек

12,9 0,20 15 35 0,20 93 0,33
ім. В.П. Чапаєва

14,2 0,25 28 55 0,15 45 0,30

ім. К.І. Поченкова
Квершлаг

12,8 0,15 17 169 0,10 65 0,25

«Чайкіно» 13,8 0,26 10 150 0,30 90 0,70

ім.В.Р. Менжинського 7,7 0,25 25 68 0,20 82 0,30

«Червоний Жовтень» 8,2 0,20 10 25 0,15 19 0,28

«Торецька» 7,8 0,15 15 43 0,25 94 0,32

«Комсомолець»

Штрек

8,5 0,25 10 23 0,10 65 0,25

Виробки, що провітрюються з використанням загальношахтної депресії

ім. В.М. Бажанова Штрек 10,4 0,50 50 50 0,40 92 0,50

ім. О.Ф. Засядька 7,3 0,60 20 20 0,30 98 1,00

7,5 0,55 14 12 0,25 72 0,50
ім. XXV з’їзду КПРС

6,4 1,20 15 5,0 0,10 29 0,90

ШУ «Жовтневе» 6,1 0,50 10 32 0,20 69 0,85

ім. В.І. Леніна 9,5 0,68 38 10 0,15 89 0,80

ім. М. Горького 4,9 1,00 190 9,0 0,15 43 0,80

ім. 1 Травня

Вентиля-

ційний

штрек

5,9 1,10 149 6,0 0,15 69,9 0,75

З проведеного аналізу відомостей про найхарактерніші скупчення метану,

які зареєстровано у гірничих виробках вугільних шахт (див. табл. 1.2),

можна зробити висновок, що шарові скупчення метану біля покрівлі

утворюються у виробці будь-якого перетину (від 6,1 до 13,8 м) з різними

видами кріплення за невеликих швидкостей руху повітря (від 0,15 до 1,2 м/с).
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Шарові скупчення метану можуть мати протяжність декілька десятків

метрів. Концентрація метану в них сягає вибухонебезпечних меж навіть

під час невеликого газовиділення та нормального провітрювання гірничих

виробок вугільних шахт. Товщина шарових скупчень при концентрації

метану більше 5 об.% не перевищує 0,3 м. Шарове скупчення метану біля

покрівлі виробки штреку вугільної шахти ім. О.Ф. Засядька наведено

на рис. 1.3, де позначено: 1 – концентрація метану 10об.% у шаровому

скупченні; 2 – 3 об.%; 3 – 0,5 об.%; 4 – 0,25 об.%; 5 – 0,10 об.%; 6 – 0,00 об.%.

0 100 200 300

1 2 3 4 5 6

7,
3 

м

х, м

v < 0,5 м/с

Рис. 1.3. Шарове скупчення метану біля покрівлі гірничих виробок

штреку шахти ім. О.Ф. Засядька

При звичайному режимі газовиділення шарові скупчення утворюються у

гірничих виробках вугільних шахт, що проводяться за газоносними шарами

крутого або пологого падіння. При цьому швидкість руху повітря у цих

гірничих виробках складає не більше 0,5 м/с. Зі зростанням газовиділення

шарові скупчення метану біля покрівлі виникають при швидкості руху повітря

у гірничій виробці вугільних шахт до 1 м/с.

У тупикових виробках вугільних шахт метанові шари виникають на

відстані 10 м від гирла вибою. У вентиляційних штреках при прямому порядку

проходження ділянки та за поворототочною схемою провітрювання, а також

при зворотному порядку проходження ділянки гірничих виробок за

прямоточною схемою провітрювання, шарові скупчення утворюються позаду

очисного вибою на відстані від 10 до 200 м.
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1.1.5 Характеристика системи аерогазового контролю УТАС

Систему УТАС призначено для забезпечення комплексної безпеки

вугільних шахт за допомогою:

– безперервного контролю параметрів машин, технологічних комплексів і

рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт;

– автоматизованого керування гірничими машинами і комплексами на

основі використання вимірювальних даних про стан гірничошахтного

устаткування та рудничної атмосфери шахт.

Дані постійно оброблюються, накопичуються та передаються до

диспетчерського пункту шахти за допомогою телекомунікаційної лінії зв'язку.

УТАС містить підсистему вимірювання параметрів рудничної атмосфери

вугільної шахти, яка виконує такі функції:

– безперервний вимірювальний контроль концентрації метану в діапазоні

від 0  до 4 об.% у виробках ділянок виїмки вугілля, у тупикових виробках, а

також у інших місцях, що передбачено НПАОП 10.0 – 1.01 – 10 [54],

захисне зняття напруги під час перевищення допустимої концентрації метану;

– безперервний вимірювальний контроль концентрації оксиду вуглецю у

діапазоні від 0  до 2 об.% у струменях, що витікають, ділянок виїмки вугілля;

тупикових виробок; камерах: центральних підземних підстанцій, водовідливних

установок, підземної підйомної машини; лампової та поверхневої підстанцій;

– безперервний вимірювальний контроль концентрації кисню у діапазоні

від 0 до 25 об.% у тупикових виробках та у виробках ділянок виїмки вугілля;

– безперервний вимірювальний контроль концентрації водню у діапазоні

від 0  до 1 об.% в зарядних камерах гаражів електровозів, лампової та захисне

відключення електроенергії під час перевищення його допустимої концентрації;

– безперервний контроль швидкості руху повітряного потоку в діапазоні

від 0,5 до 20 м/с у вентиляційному струмені, що витікає, ділянок виїмки;

– безперервний контроль температури повітря в діапазоні від 0 до 100°С

у виробках ділянок виїмки вугілля; тупикових виробках; камерах:
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центральних підземних підстанцій, водовідливних установок, підземної

підйомної машини; лампової та поверхневої підстанцій;

– безперервний контроль положення вентиляційних дверей

(відчинено / зачинено) у гірничих виробках вугільних шахт.

Інтерфейс програми візуалізації топології підсистеми вимірювання

параметрів рудничної атмосфери вугільної шахти уніфікованої телекомуніка-

ційної системи диспетчерського контролю (УТАС) наведено на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Інтерфейс програми візуалізації топології підсистеми

вимірювання параметрів рудничної атмосфери вугільної шахти УТАС

На підставі проведеного аналізу характеристик підсистеми вимірювання

параметрів рудничної атмосфери шахт УТАС виявлено, що до її складу входить

вимірювач концентрації метану типу ТХ3261.01 [1]. Він здійснює вимірювання

концентрації метану в діапазоні від 0 до 4 об.% . У цьому вимірювачі допусти-

мий час спрацьовування за швидкістю наростання його концентрації складає не

більше 2,0 с (0,5 об.%/с), що регламентовано [2]. Постійна часу термокаталітич-

них вимірювачів, які використовуються в УТАС, складає не менше (3 – 4) с.
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Для забезпечення реєстрації необхідної швидкості наростання об'ємної

концентрації метану (не більше 2,0 с) в цих швидкодіючих датчиках

використовуються програмні методи цифрової обробки їх вихідних сигналів.

Згідно з вимогами для МС2 [2], які використовуються як швидкодіючі, ці

датчики повинні також забезпечувати час спрацьовування за його об'ємною

концентрацією не більше 0,8 с. Для датчиків, які побудовано на основі

термокаталітичного методу, це значення є практично не досяжним у зв'язку з

фізико-технічними особливостями цих сенсорів. Тому необхідно здійснити

розробку нових підходів до побудови вимірювальних підсистем концентрації

метану для умов рудничної атмосфери вугільних шахт з точки зору підвищення

швидкодії, точності та метрологічної надійності цих засобів вимірювань.

Іншим важливим недоліком УТАС є те, що у системі не проводиться

вимірювальний контроль концентрації зваженого у повітрі вугільного пилу.

Наявність достатньо великої кількості пилу в рудничній атмосфері підвищує

вірогідність виникнення вибухонебезпечної ситуації у вугільних шахтах.

Нині промисловістю України не виготовляються автоматичні

вимірювачі концентрації пилу, а закордонні розробки не призначені для

експлуатації в умовах рудничної атмосфери. Цей недолік пов'язаний з тим, що

за допомогою існуючих аспіраційних пробовідбірників є неможливим в

автоматичному режимі здійснювати безперервний вимірювальний контроль

концентрації та дисперсності пилу. Немає цілісного алгоритму визначення

характеристик вірогідності вибуховості пилогазової суміші залежно від

швидкості та вологості рудничної атмосфери, дисперсності зваженого пилу.

На основі проведеного аналізу характеристик системи аерогазового

захисту шахт УТАС можна зробити висновок, що необхідно розширити

її функціональні можливості. Це можливо досягти під час розробки нових

вимірювачів концентрації метану та пилу для системи аерогазового захисту

вугільних шахт. Розробка і впровадження цих вимірювачів в УТАС дозволить

ідентифікувати та прогнозувати умови виникнення аварійних

ситуацій при залпових викидах метану та пилу в рудничній атмосфері шахт.
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1.2 Аналіз методів вимірювального контролю концентрації пилогазових

компонент у рудничній атмосфері

На підставі проведеного аналізу характеристик рудничної атмосфери

виявлено, що для отримання метрологічно надійної інформації у режимі

реального часу про фактичний і прогнозований стан аерогазової обстановки

гірничих виробок необхідно розглянути питання удосконалення вимірювальних

систем концентрації метану та вугільного пилу. Ці системи повинні

забезпечувати високоточні вимірювання параметрів у on-line режимі при зміні

комплексу дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери вугільних шахт:

температури, запилення, вологості та ін. Тому необхідно провести аналіз

методів вимірювального контролю концентрації метану і пилу для умов шахт.

1.2.1 Аналіз методів вимірювання концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт

Нині використовується два методи вимірювального контролю концентра-

ції метану в рудничній атмосфері шахт: прямий – безпосередньо в шахті та

ізольований – на поверхні за пробами повітря. Вимірювання

концентрації метану прямим методом здійснюється шляхом контролю

обмеженої кількості у пробі газу. Вимірювання здійснюється через проміжки

часу або ж шляхом безперервного аналізу за пробами газової суміші, які

надходять до реакційної камери вимірювача. Недосконалість інструментальних

засобів ізольованого аналізу обмежила його застосування у рудничній

газометрії. Усі відомі типи вимірювачів концентрації метану прямого аналізу в

рудничній атмосфері поділяються на чотири класи [55, 56]: індикатори,

індикатори-детектори, реле-індикатори, автоматичні індикатори. На підставі

аналізу робіт [24, 25, 32, 55 – 57] автором класифіковано методи

контролю концентрації метану в рудничній атмосфері шахт (див. рис. 1.5).
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Індикатори метану призначені тільки для якісного та грубого кількісного

аналізу його концентрації в рудничній атмосфері. Індикатори-детектори

становлять основний клас інструментальних засобів контролю, призначеного

для виявлення метану при епізодичній дії. Реле-індикатори (метан-реле)

призначені для світлової та звукової сигналізації критичного значення

концентрації метану в рудничній атмосфері. Вимірювачі цього типу є

перехідними від епізодичної дії до дистанційної, які працюють безперервно.

Реле-індикатори використовуються як чутливий елемент у системах

регулювання вентиляційних пристроїв. Конструктивно ці пристрої є

стаціонарними або вбудованими у комплекси гірничих машин, а також

переносними малогабаритними вимірювачами концентрації метану.

Під час переходу від вимірювачів першого класу до другого та подаль-

ших змінюються їх призначення та технічні вимоги до них. Найбільш високими

вони є для автоматичних індикаторів метану. Роль індикаторів першого,

другого і третього класу зводиться до визначення фактичного вмісту метану в

рудничній атмосфері. У керуванні виробничим процесом ці індикатори участі

не беруть. Автоматичні вимірювачі концентрації метану відіграють важливу

роль, яка полягає у впливі на регулюючі пристрої приводних механізмів

гірничих машин, а також вентиляційних установок. Ці вимірювачі регулюють

продуктивність цього устаткування, а під час виникнення аварійних ситуацій

відключають їх. Отже, до вимірювачів четвертого класу висувають вимоги:

– безперервність, дистанційність та автоматичний газовий контроль;

– висока надійність, стабільність вимірювальних значень, малий поріг

чутливості (не менше 0,05 об.%), інерційність значень (не більше 0,8 с) [2] та

однозначність у контрольованому діапазоні вимірювань концентрації метану;

– інваріантність результатів вимірювань до наявності супутніх газів,

пилу та змін параметрів рудничної атмосфери вугільних шахт.

Під час використання методів аналізу за ізольованими пробами метану не

можливо здійснювати вимірювальний контроль газових компонент у рудничній

атмосфері. Практичне застосування знайшли фізичний та фізико-хімічний
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методи аналізу. Для вибору методу, який покладено в основу побудови системи

вимірювального контролю концентрації метану в рудничній атмосфері

вугільних шахтах, автором проаналізовано їх з погляду підвищення

швидкодії при необхідній точності вимірювань. У табл. 1.3 наведено

методи вимірювального контролю концентрації метану з верхніми межами

вимірювань концентрації метану, де використано такі скорочення: ІЧ – за

поглинанням інфрачервоного оптичного випромінювання; ОМ – об'ємні та

манометричні; ТХ – термохімічні; ТП – за теплопровідністю

(термокондуктометричні); УФ – за поглинанням ультрафіолетового (видимого)

випромінювання; ЕП – за електропровідністю (електрокондуктометричні).

Таблиця 1.3

Методи контролю концентрації метану в діапазоні його зміни

Діапазони вимірювання об’ємної концентрації метану, об. %

0,0001 – 0,01 0,01 – 0,5 0,5 – 5 5 – 100

ЕП, ТХ*, УФ* ІЧ, ТХ, ТП* ІЧ, ТХ, ТП, ОМ* ІЧ, ТХ, ТП, ОМ

* – вимірювачі цього типу використовуються тільки на верхній межі

відповідного діапазону.

Для вимірювального контролю концентрації метану в діапазонах від 0 до

4 об.%  та від 0  до 100 об.%, що регламентовано Правилами техніки безпеки і

ДСТУ ГОСТ 24032:2009 [2, 6], найбільшого застосування набули

термохімічний, термокондуктометричний та оптичний методи. Проведено

аналіз (див. табл. 1.4) цих методів за їх технічними характеристиками.

Термокондуктометричний метод характеризується безперервністю аналізу,

широким діапазоном вимірювального контролю, можливістю аналізу хімічних

інертних компонентів та агресивних газів. Недоліки цього методу вимірюваль-

ного контролю, які обмежують його застосування у вимірювальних системах

концентрації метану в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт, є [1, 58]:



38

Таблиця 1.4

Принцип дії та технічні характеристики методів

вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері шахт
Технічні характеристики

Метод Принцип дії Діапазони
вимірюван-

ня, об.%

Основна
наведена

похибка, %

Швидко-
дія, с

ТХ – термо-
хімічний
(термо-

каталітичний)

Аналіз засновано на безполуменевому
спалюванні (окисленні) метану на поверхні
каталітично активного елементу та вимірю-
ванні температури цього елементу при
підтримці постійності умов тепломасообміну,
що є пропорційним концентрації метану.

Вибірковість обмежено через можливу
наявність у газовій суміші компонентів, які
вступають у хімічні реакції з каталізатором.
Це обмеження вдається занизити підбором
температури каталізатора.

0 – 0,01;
0 – 5,0;
0 – 100

від ± 2 до ± 10
(залежно від

діапазону
вимірювання)

від 10 до
60

і більше

ТП – термо-
кондуктомет-

ричний

Аналіз засновано на індивідуальному
значенні теплопровідності газів. Теплопровід-
ність газової суміші є функцією теплопровід-
ності та концентрації кожного з її компонентів,
тому метод є невибірковим.  Функція,  що
пов’язує теплопровідність та склад газової
суміші є нелінійною навіть для бінарних сумі-
шей та не підкорюється правилу адитивності, у
деяких випадках вона ще і неоднозначна.
Тому градуюювання ТП вимірювачів
концентрації газів здійснюється емпірично.

Вимірювання теплопровідності
здійснюється шляхом визначення тепловіддачі
дроту, що нагрівається електричним струмом,
та розміщено у контрольованій газовій суміші.
Вихідний перетворювач вимірювача
градуюється в одиницях концентрації метану.

0 – 0,5;
0 – 5,0;
0 – 100

від ± 1,5 до ± 5
(залежно від

діапазону
вимірювання)

від 10 –
 15 с

до 2 хв.

Оптико-
акустичний

(ІЧ – за
поглинанням
інфрачерво-
ного випро-
мінювання)

більше
30 – 40 с

Оптико-
абсорбційний

(ІЧ – за
поглинанням
інфрачерво-
ного випро-
мінювання)

Аналіз засновано на здатності атмосферних
газів вибірково поглинати енергію оптичного
випромінювання в інфрачервоному діапазоні.
Мірою концентрації контрольованого
компоненту газової суміші є потужність
потоку інфрачервоного випромінювання, що
поглинається, у спектральному діапазоні.

Шахтні вимірювачі, які засновано на цьому
методі, працюють в інфрачервоній області
спектру з використанням оптико-акустичного
явища (виникнення акустичних коливань під
час поглинання цим газом переривистого
потоку променистої енергії), називають
оптико-акустичними або ІЧ-газоаналізаторами.

Застосовується для визначення складу
багатокомпонентних сумішей. Метод вибірко-
вий, але на практиці виникають труднощі за
наявності істотного перекриття спектрів
поглинання контрольованих і неконтрольова-
них компонентів газової суміші. Підвищення
чутливості досягається шляхом збільшення
довжини траси оптичного каналу вимірювача
концентрації газового компоненту суміші.

0 – 5×10–3;
0 – 0,5;
0 – 5,0;
0 – 100

від ± 2,0 до ± 3
(для діапазонів
більше 1 об.%)
від ± 5 до ± 10
(для діапазонів
менше 1 об.%)

від 0,01
до 0,1 с
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– низька швидкодія, значення якої складає не менше 10 – 15 с;

– нелінійність характеристики перетворення в діапазоні вимірювань

концентрації метану від 0 до 100 об.%;

– залежність коефіцієнта теплопровідності газів від зміни навколишнього

середовища: коливання тиску, швидкості газообміну, температури, струму

джерела живлення, вібрації та ін. Основна наведена похибка

вимірювання складає від ±1,5 до ±15 % залежно від діапазону вимірювань.

Перевагами термокаталітичного методу є безперервність роботи,

можливість виконання автоматичної компенсації зовнішніх збурень,

відсутність складних допоміжних пристроїв пробопідготовки аналізованого

середовища (за температурою, вологістю, тиском, запиленням та ін.).

Недоліками методу є мала чутливість та вибірковість для аналізу гранично-

припустимої концентрації горючих газів, велика інерційність (не менше 10 с).

Газоаналізатори, які засновано на оптичному методі, характеризуються

максимальною чутливістю та вибірковістю [59, 60]. Завдяки цьому вони

знайшли широке застосування у різних областях газового аналізу, зокрема у

рудничній газометрії. Ці вимірювачі концентрації газових компонент

конкурують з термокаталітичними вимірювачами, які відрізняються від

останніх технічною складністю інструментальних засобів. Одним із оптичних

методів, який широко використовується є оптико-абсорбційний метод

вимірювального контролю концентрації метану, який має важливі переваги:

– висока швидкодія під час проведення вимірювань (0,15 – 0,3) с;

– висока чутливість до зміни концентрації метану, що вимірюється, у

метано-повітряній суміші рудничної атмосфери шахт (0,005 – 0,01) об.%;

– селективність аналізу в багатокомпонентних сумішах;

– придатність до безперервних автоматичних вимірювань.

З проведеного аналізу методів можна зробити висновок, що найбільшу

швидкодію вимірювань при необхідній точності має оптико-абсорбційний

метод контролю (ІЧ), який і покладено в основу побудови вимірювальної

системи концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт.
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1.2.2 Аналіз методів контролю концентрації пилу в гірничих виробках

вугільних шахт

Вимірювання концентрації пилу в рудничній атмосфері є достатньо

складною метрологічною задачею, оскільки пил є сумішшю частинок, яка

описується великою кількістю параметрів [61, 62]. На підставі аналізу робіт

[61 – 65] автором класифіковано методи контролю концентрації пилу в

рудничній атмосфері (див. рис. 1.6). У результаті аналізу виявлено, що відомі

методи вимірювання концентрації пилу використовуються для кількісного

контролю в більшості випадків у вузькому діапазоні зміни концентрації

пилу. При цьому точність вимірювань залежить від фізико-хімічних

властивостей пилу та умов експлуатації. Методи контролю поділяють

на дві групи: ті, що використовують попереднє осадження пилу, та без нього.

Основною перевагою методів першої групи є можливість вимірювань

масової концентрації пилу. Істотними є недоліки, до яких відносяться: цикліч-

ний характер вимірювань, висока трудомісткість, низька чутливість аналізу, яку

обумовлено тривалістю пробовідбору, для деяких методів досягає декількох

годин [63 – 65]. Ці методи не можуть бути використані для створення

автоматичних вимірювачів концентрації зваженого пилу в шахтах через низьку

точність і швидкодію, а також обов'язкову участь у вимірюванні людини.

Перевагами методів другої групи є: можливість безпосередніх

вимірювань у самому середовищі, безперервність вимірювань, висока

чутливість та швидкодія. Це дозволяє отримувати інформацію як про миттєві,

так і про інтегровані значення концентрації пилу, здійснювати прогнозування

пиловиділення на основі закономірностей його зміни. Проте використання

методів цієї групи передбачає облік та компенсацію таких дестабілізуючих

факторів, як температура, дисперсний склад, вологість аналізованої суміші та

ін. Зміна зазначених чинників впливає на результат вимірювання концентрації

пилу. При цьому вплив деяких факторів призводить до того, що метрологічні

характеристики вимірювача виходять за регламентовані межі [61, 62].
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При виборі методу, який буде покладено в основу розробки оперативного

вимірювача концентрацій пилу в умовах вугільних шахт, здійснено порівняль-

ний аналіз методів (див. табл. 1.5) без його попереднього осадження [64].

Таблиця 1.5

Методи вимірювання концентрації вугільного пилу

без його попереднього осадження
Технічні характеристики

Метод Принцип дії
Діапазон
вимірю-
вання,
мг/м3

D, мкм Відносна
похибка, %

Швидко-
дія, мс

Абсорб-
ційний

Використовується явище поглинання
світла під час проходження його крізь пило-
газове середовище. Безінерційний, вимірю-
вання виконуються у самому пилогазовому
середовищі, не вносить збурень, можливість
визначення дисперсності пилу. Вузький
інтервал вимірювання концентрації пилу,
вплив на результат вимірювання його
дисперсного складу.

0 – 12000 0,1 – 150 до ± 30 % від 10

Інтеграль-
ного світ-
лорозсію-

вання

Можливість вимірювань концентрації
пилу за сумарною інтенсивністю розсіяного
світла. Має високу чутливість. Величина
похибки залежить від дисперсності пилу.

0,1 – 500 0,04 – 4 до ±30 % від 1 хв.

Лазерний

Під час використання властивостей час-
тинок поглинати або розсіювати лазерне
випромінювання у широких просторах.
Переважно використовується під час вимі-
рювання малих концентрацій тонких моно-
дисперсних частинок. Дороге устаткування.

0 – 100 0,1 – 10 до ± 20 % 1 – 60

Індукцій-
ний

Вимірювання природних зарядів части-
нок пилу.  Вимірювач має просту конструк-
цію, високу чутливість. Похибка залежить
від різного розподілу зарядів на частинках.

0,1 – 30 менше
2,5 ± 20 % 10

Контактно-
електрич-

ний

Метод засновано на здатності частинок
пилу електризуватися під час зіткнення їх з
металом. Вимірювач має лінійну
характеристику перетворення під час
вимірювання малих концентрацій. На
похибку вимірювання впливає дисперсний
склад пилу, вологість і швидкість повітря.

до 2500 0,1 – 200 до ± 20 % від 1 хв.

Ємнісний

Вимірюється зміна ємності конденсатора
за наявності пилу між його пластинами.
Можливе проведення вимірювань концент-
рації діелектричного пилу та пилу, що
проводить електричний струм. Низька
чутливість, похибка залежить від вологості
повітря та хімічного складу пилу.

0 – 100 0,01 –10 до ± 15 % 1 – 5 хв.

П’єзо-
електрич-

ний

Вимірювання рахункової концентрації
частинок шляхом складання електричних
імпульсів, що виникають під час зіткнення
частинок з п'єзокристалом. Має високу
роздільну здатність та швидкодію.
Нелінійна характеристика перетворення

0,02 – 100 більше 2 до ± 15 % 10 – 3600
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З проведеного аналізу методів вимірювання концентрації пилу без його

попереднього осадження (див. табл. 1.5) встановлено, що для вимірювання

концентрації пилу в діапазоні від 0 до 3000 мг/м3 при дисперсності частинок

від 1 до 10 мкм найбільшу швидкодію (не більше 10 с) мають оптичний та

п'єзоелектричний методи. П'єзоелектричний метод дозволяє здійснювати

безперервні вимірювання концентрації пилу. Основними його недоліками є:

апаратна складність реалізації, нелінійність характеристик перетворення

(від 100 мг/м3), вплив зміни вологості аналізованої газової суміші, температури,

тиску та швидкості повітря на його метрологічні характеристики.

Оптичні методи є найперспективнішими з погляду простоти їх

апаратної реалізації та мають такі переваги:

– швидкодія вимірювача складає від 10 до 100 мс;

– висока роздільна здатність вимірювань не більше ±10 мг/м3;

– здійснення вимірювань безпосередньо у пилогазовому середовищі без

внесення до нього збурень та попереднього пробовідбору;

– можливість визначення його дисперсного складу (від 0,1 до 150 мкм);

– повна автоматизація вимірювань без участі людини-оператора.

Проведений аналіз методів вимірювань концентрації зваженого пилу

дозволив зробити висновок, що найперспективнішим є оптико-абсорбційний

метод. Однією із його переваг є мінімальна кількість дестабілізуючих факторів

при регламентованому значенні похибки вимірювання, величина якої складає

не більше ±50 мг/м3 [61, 62]. Проте цей метод має низку недоліків,

найістотнішими з яких є висока чутливість оптоелектронних компонентів

вимірювача до зміни температури, вплив дисперсного складу пилу на значення

вимірюваної концентрації та запилення оптичних елементів. Перераховані

недоліки можна потенційно усунути шляхом розробки методів і засобів обліку

та компенсації зміни цих чинників. Також додатково виникає можливість

отримання інформації про дисперсний склад пилу в режимі реального часу.

Тому оптико-абсорбційний метод контролю покладено в основу розробки

комп’ютеризованої вимірювальної системи концентрації пилу в умовах шахт.
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1.3 Аналіз засобів контролю концентрації метану та пилу в атмосфері

підземних виробок

Аналітичний огляд методів вимірювального контролю концентрації

пилогазових компонент виявив, що найперспективнішими є оптичні методи.

Ці методи мають потенційну можливість здійснювати як однокомпонентні, так

і комплексні вимірювання концентрації метану та пилу в режимі реального часу

з регламентованими показниками точності. Тому виникає необхідність

проведення аналізу технічних характеристик вимірювачів, які використовують-

ся в умовах рудничної атмосфери, для їх вдосконалення та розробки

нових типів комплексних вимірювачів параметрів пилогазової суміші у шахтах.

1.3.1 Аналіз вимірювальних засобів концентрації метану в шахтах

Відповідно до чинних Правил техніки безпеки [29, 30], контроль

концентрації метану здійснюється у шахтах третьої категорії, які є небезпечни-

ми за раптовими викидами газу, за допомогою стаціонарних вимірювачів.

Найбільшого поширення набули вимірювачі концентрації метану, які засновано

на термокаталітичному методі вимірювального контролю. На основі робіт

[1, 58, 66 – 73] проведено аналіз технічних характеристик основних типів

термокаталітичних вимірювачів для рудничної атмосфери вугільних шахт.

На підставі проведеного аналізу (див. табл. 1.6) встановлено, що швидко-

дія промислових зразків вимірювачів концентрації метану, які засновано на

термокаталітичному методі, складає більше 0,8 с при похибці вимірювання

не більше ±0,2 об.% [2]. Отже, доцільно використовувати термокаталітичні

вимірювачі концентрації метану у вугільних шахтах із звичайним режимом

газовиділення. При критичній швидкості наростання концентрації метану

(більше 0,5 об.%/с [2]) та інерційності первинного вимірювального

перетворювача результати вимірювань не відповідають значенням

концентрації метану в рудничній атмосфері гірничих виробок вугільних шахт.
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Таблиця 1.6

Технічні характеристики промислових зразків вимірювачів

концентрації метану, які засновано на термокаталітичному методі

№
з.п

Тип промислового
зразка

Діапазон
вимірю-

вання,об.%

Основна
похибка, об.%

Додаткова
похибка, об.%

Час спрацьову-
вання,

не більше, с

Номер літ.
джерела

1 АТ1-1; АТ3-1
(аналізатор метану) 0 – 2,5 ±0,2 15 58

2 TX3261; TX3263
(датчик метану)

0 – 4;
0 – 100

±0,2 (від 0 до 4);
±5,0 (від 0 до 100)

±0,2;
±5,0

15 1

3
АМТ-03 (перенос-
ний шахтний газо-
аналізатор метану)

0 – 100 ±0,1 (від 0 до 2,5);
±3,0 (від 5 до 100)

±0,1;
±3,0

20 66

4
СГГ6М (стаціонар-
ний сигналізатор
горючих газів)

0 – 10;
0 – 20 ±5 відсутні

відомості 15 67

5
СТМ-10 (стаціонар-
ний сигналізатор
горючих газів)

0 – 50; ±5 відсутні
відомості 10 68

6 СТМ-30 (сигналіза-
тор горючих газів)

0 – 5;
0 – 50

±0,1 (від 0 до 2,5);
±5,0  (від 0 до 50)

±0,1;
не нормується 7 69

7 М-01 (викон. 1) газо-
аналізатор метану

0 – 2,5;
0 – 100

±0,1  (від 0 до 2,5);
±5,0 (від 0 до 100)

±0,1;
не нормується 30 70

8 М-01 (викон. 2) газо-
аналізатор метану

0 – 2,5;
2,5 – 100

±0,1 (від 0 до 2,5);
±5,0(від 2,5 до 100)

±0,1;
не нормується 20 71

9 ДМС 01 (датчик ме-
тану стаціонарний)

0 – 2,5;
0 – 100

±0,2 (від 0 до 2,5);
не нормується
(від 2,5 до 100)

±0,2;
не нормується 15 72

10 ДМС 03 (датчик ме-
тану стаціонарний)

0 – 2,5;
5 – 100;
0 – 60

±0,1 (від 0 до 2,5);
±3,0 (від 5 до 100);
±5,0 (від 0 до 60)

±0,1;
не нормується;
не нормується

10 (від 0 до 2,5);
30(від 5 до 100);
15 (від 0 до 60)

73

Аналіз методів вимірювань концентрації метану (див. п.п. 1.2.1) показав,

що максимальне значення швидкодії мають вимірювачі, які ґрунтуються на

оптико-абсорбційному методі контролю. Зазначений тип вимірювачів необхід-

но використовувати у шахтах небезпечних за раптовими викидами газу.

Проте у шахтах із звичайним режимом газовиділення використання оптико-

абсорбційних вимірювачів концентрації метану було обмежено складністю

обслуговування апаратури у шахтних умовах. Одним із головних факторів,

який збільшує методичну похибку вимірювання концентрації метану, є

наявність вугільного пилу у вимірювальному каналі. Було здійснено спроби

знизити вплив зміни цього чинника на результати вимірювань концентрації

метану під час введення системи пробопідготовки, яка очищує аналізовану

газову суміш рудничної атмосфери гірничих виробок від пилу (див. табл. 1.7).
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Таблиця 1.7

Технічні характеристики і параметри ІЧ-датчиків метану,

які призначено для безперервного стаціонарного контролю

№
з.п

Тип промислового
зразка

Діапазон
вимірю-

вання,об.%

Основна
похибка, об.%

Додаткова
похибка, об.%

Час спрацьову-
вання,

не більше, с

Номер літ.
джерела

1 ТХ6363 0 – 5;
0 – 100

±0,1 (від 0 до 5);
не нормується
(від 0 до 100)

±5 (наведена);
не нормується 20 74

2 ПМ5311Ц 0 – 100 не нормується
(від 0 до 100) не нормується 20 75

3 ДАК-СН4-100 0 – 100 ±5 ±5 (відносна); 15 76

4 ДМС-02 0 – 2,5;
0 – 100

±0,1 (від 0 до 2,5);
не нормується

(від 2,5 до 100);

±5 (наведена);
не нормується 15 77

5 ДСКЦ 0 – 3;
0 – 100

±0,1 (від 0 до 3);
±3 (від 0 до 100)

±5 (наведена);
не нормується 15 78

Останнім часом розроблено ДП «Петровський завод вугільного машино-

будування» та впроваджено в УТАС швидкодіючий датчик метану типу

ПМ-3261.01Ц [1] (див. рис. 1.7, а). У цьому датчику, згідно з вимогами [2],

допустиме значення часу спрацьовування відповідає швидкості наростання

концентрації метану та складає не більше 2,0 с (при швидкості 0,5 об.%  в 1  с).

Чутливим елементом цього датчика є термокаталітичний первинний перетво-

рювач. Величина постійної часу цього датчика складає більше (3 – 4) с [1].

Для забезпечення необхідної швидкодії (не більше 2,0 с) у розглянутому датчи-

ку метану використано програмні методи цифрової обробки результатів

вимірювань. Згідно з вимогами [2] метанометри  стаціонарні,  які  використо-

вуються як швидкодіючі, мають забезпечувати час спрацьовування за об'ємною

концентрацією метану не більше 0,8 с. Під час використання чутливого

елементу на основі термокаталітичного методу ця швидкодія є недосяжною.

ІЧ-датчики метану типу ПМ-5311Ц, які використовуються у системі

аерогазового захисту вугільних шахт УТАС [74, 75] (див. рис. 1.7, б),

здійснюють вимірювання концентрації метану в діапазоні від 0 до 100 об.%  з

постійною часу більше 20 с. У діапазоні вимірювань від 0 до 4 об.%,  в якому

необхідно забезпечувати регламентоване значення швидкодії вимірювального

контролю, ці датчики не забезпечують необхідні показники точності.
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а) б)

Рис. 1.7. Швидкодіючий датчик метану ПМ-3261.01Ц (а) та

інфрачервоний ПМ-5311Ц (б), які використовуються у системі УТАС

Конструкцію первинних вимірювальних перетворювачів ІЧ-датчиків

ТХ6363 [74] і ПМ5311Ц [75] (див. рис. 1.7) наведено на рис. 1.8. Вимірювальна

камера датчика є порожниною (2), де як одна із стінок використовується

газообмінний фільтр (1). Фільтр виконаний з пористої металокераміки. Метале-

ва колодка є дном вимірювальної камери та прохідною втулкою для

струмопровідних контактів (6). На цих контактах закріплюється джерело

випромінювання (3), що формує направлений потік (4), та фотодетектор (5).

1 2 3 4

19.0

13.820.0

ССН4+СС

ССН4

5 6

Рис. 1.8. Конструкція ІЧ-датчиків метану типу TX6363 і ПМ5311Ц



48

Надходження аналізованої газової суміші до вимірювальної камери

здійснюється шляхом дифузії через пори (отвори) у газообмінному фільтрі.

Завдяки цьому знижується вплив наявності вугільного пилу та зміни швидкості

повітряного потоку рудничної атмосфери шахт на роботу чутливого

елементу датчика. Це забезпечує необхідну точність вимірювального контролю

концентрації метану. Використання зазначених заходів не призвело до

бажаного результату через те, що значення швидкодії цих типів вимірювачів

при регламентованій точності вимірювання в діапазоні від 0 до 4 об.%

визначається транспортним часом системи пробопідготовки [74 – 81]. Цей час

на порядок перевищує вимоги за швидкодією до стаціонарних метанометрів [2].

На основі вимог до стаціонарних вимірювачів концентрації метану в

рудничній атмосфері вугільних шахт аналіз технічних характеристик існуючих

вимірювачів показав, що найбільшу швидкодію має оптико-абсорбційний

метод вимірювання концентрації метану. Цей метод має потенційну можливість

за швидкодією для створення нових типів вимірювачів концентрації метану для

умов рудничної атмосфери вугільних шахт. Тому розробка та впровадження

швидкодіючих оптичних вимірювачів концентрації метану в діапазоні

вимірювань від 0  до 4 об.% з величиною основної абсолютної похибки

вимірювання не більше ±0,2 об.%, які забезпечують час спрацьовування

за об'ємною концентрацією метану не більше 0,8 с, є актуальною задачею.

Для побудови вимірювальної системи концентрації метану, яку засновано

на оптико-абсорбційному методі, необхідно розробити математичну модель

вимірювача з обліком комплексу дестабілізуючих факторів рудничної

атмосфери шахт. Зміна цих факторів впливає на метрологічні характеристики

вимірювача концентрації метану. Виявлення зазначених дестабілізуючих

факторів і встановлення залежностей, що впливають на показники точності

вимірювача концентрації метану, дозволить здійснювати їх облік та розробити

відповідні методи компенсації. Застосування запропонованих методів та засобів

їх реалізації у вимірювачі істотно підвищить швидкодію вимірювального

контролю при регламентованій точності вимірювача концентрації метану.
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1.3.2 Аналіз засобів вимірювального контролю концентрації пилу в

підземних виробках вугільних шахт

На основі Правил техніки безпеки у вугільних шахтах [29, 30, 44, 49]

запилення повітря рудничної атмосфери має контролюватися за

максимальною разовою та середньою за робочу зміну концентрацією зважених

частинок пилу. Вимірювальний контроль запилення рудничної атмосфери

вугільних шах повинен виконуватися у всіх гірничошахтних виробках, де

знаходяться працівники і технічний персонал гірничо-видобувного

підприємства. Тому перетин, на якому проводиться вимірювання, має

розташовуватися в місцях виробок та залежати від типу джерел пилоутворення:

– при виїмці вугілля комбайнами або відбійними молотками на крутих

шарах – у виробках, які примикають до лави, з вентиляційним струменем, що

витікає, у (10 – 15) м від лінії вибою;

– при виїмці вугілля комбайнами і стругами на пологих шарах та

шарах з нахилом – у лаві в (10 – 15)  м від вентиляційного штреку;

– при щитовій виїмці крутих шарів – на робочому місці машиніста;

– під час проведення підготовчих виробок – у (20 – 30) м від вибою;

– у конвеєрних виробках – у (10 – 15) м від кожного пункту

перевантаження вугілля за напрямом руху повітряного потоку.

На сьогодні основним методом вимірювального контролю

запилення рудничної атмосфери вугільних шахт є метод відбору проб пилу за

допомогою аспіраційних засобів вимірювань (пробовідбірники). Ці вимірювачі

є переносними та епізодичної дії. Їх допущено до експлуатації в умовах

рудничної атмосфери вугільних шахт (див. таб. 1.7). Відбір проб пилу

аспіраційними вимірювачами здійснюється протягом не менше 30 хвилин на

відстані 1 м від працівника за напрямом руху повітряного потоку.

Основним недоліком використовуваних аспіраційних вимірювачів

(див.  табл. 1.8) є обов'язкова участь людини, що призводить до значних

трудових витрат, а також до зменшення точності результатів вимірювань.
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Таблиця 1.8

Технічні характеристики основних типів вимірювачів

концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт

№
з.п

Тип промислового
зразка

Діапазон
вимірю-
вання,
мг/м3

Основна відносна
похибка, %

Додаткова
похибка, %

Тривалість
вимірювання,

хв.

Номер літ.
джерела

1
ЭПП-1 (індукційний
вимірювач запилен-
ня повітря)

0 – 10;
0 – 100 ± 15 відомості

відсутні 5 61

2
ТДМ-2 (ємнісний
вимірювач запилен-
ня повітря)

0 – 10;
0 – 100 ± 12 відомості

відсутні 5 61

3 КДМ-1 (п’єзоелект-
ричний пиломір)

0 – 10;
0 – 100 ± 8 відомості

відсутні 5 62

4
ИЗСТ-1 (оптичний
переносний вимірю-
вач запилення)

0 – 1500 ± 20 ± 20 безперервно 82

5

ИКП-5 (переносний
портативний індук-
ційний вимірювач
запилення)

0,1 – 30 ± 20 ± 20 10 с 83

6

АЭРОКОН (оптич-
ний вимірювач
масової концентрації
часток пилу)

0 – 100 ± 25 ± 25 більше 1 84

7

ИКВЧ-В3 (оптичний
вимірювач концент-
рації зважених
часток)

0,9 – 3000 ± 20 ± 20 10 85

8
ИЗША (вимірювач
запилення шахтної
атмосфери)

10 – 500 ± 25 ± 25 10 86

9 ПКА-01 (аспірацій-
ний переносний)

0 – 1000
0 – 3000 ± 20 ± 20 3 87

10

KANOMAX 3431
(оптичний вимірю-
вач масової
концентрації пилу)

1 – 1000 ± 10 відомості
відсутні від 1 до 10 хв. 88

На підставі аналізу технічних характеристик основних типів вимірювачів

концентрації пилу у вугільних шахтах (див. табл. 1.8) можна зробити висновок,

що найбільшого поширення набули вимірювачі концентрації зваженого пилу в

рудничній атмосфері, які ґрунтуються на оптичних методах. Їх застосування в

умовах вугільних шахт обмежено складністю обслуговування апаратури, а

також збільшенням методичної похибки вимірювання концентрації пилу, що

обумовлено підвищенням запилення оптоелектронних компонент вимірюва-

ча [89 – 91]. Тому, для зменшення величини додаткової похибки результатів

вимірювань концентрації пилу від зміни цього дестабілізуючого фактора
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необхідно розробити відповідні методи і засоби компенсації впливу цього

фактора. Застосування розроблених методів дозволить підвищити метрологічну

надійність вимірювачів концентрації зваженого пилу в умовах вугільних шахт.

На підставі проведеного аналізу (див. п.п. 1.2.2 і 1.3.2) визначено

такі технічні вимоги, що висуваються до вимірювачів концентрації

зваженого пилу в режимі реального часу в рудничній атмосфері шахт:

– безперервність і повна автоматизація процесу вимірювання;

– відносна похибка результатів вимірювань концентрації зваженого пилу

не повинна перевищувати ± 10 % у діапазоні від 0 до 3000 мг/м3;

– висока швидкодія отримання вимірювань концентрації пилу;

– лінійність характеристики перетворення;

– наявність попереджувальної та аварійної сигналізації;

– автоматична періодична перевірка нуля;

– інваріантність до змін зовнішніх дестабілізуючих факторів рудничної

атмосфери вугільних шахт (див. п.п. 1.1);

– дистанційна передача вимірювальної інформації;

– використання накопичених результатів вимірювань для прогнозування

зміни концентрації пилу під час ведення гірничих робіт;

– простота конструкції, портативність та експлуатаційна надійність.

Значення допустимої похибки вимірювання концентрації пилу в повітрі

робочої зони підприємства згідно з вимогами ДСТУ:ГОСТ [92] має

бути з довірчої вірогідності 0,95 не більше ±25 % від максимального значення,

яке визначається гранично-припустимою концентрацією (ГПК). З результатів

проведеного аналізу (див. табл. 1.8) видно, що похибка вимірювання для

існуючих вимірювачів концентрації зваженого пилу складає від ±5 до ±30 %.

Це значення залежить від діапазону та дисперсності частинок пилу.

У регламентованих методиках [92] і засобах вимірювань концентрації

вугільного пилу зазначається, що необхідно забезпечити вимірювання

концентрації пилу за наявності супутніх газових компонент на рівні ≤0,5 ГПК у

повітрі робочої зони, що відповідає 10 мг/м3. Під час використання гірниками у
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вугільних шахтах стандартних респіраторів, які забезпечують захист органів

дихання від зваженого у повітрі пилу, межі вимірювання концентрації пилу не

повинні перевищувати 0,5 від (10 – 15) ГПК, що відповідає не більше 100 мг/м3.

На практиці під час проведення гірничих робіт в умовах вугільних шахт ці ви-

моги не виконуються. Це призводить до того, що концентрація пилу в руднич-

ній атмосфері вугільних шахт може перевищувати її вибухонебезпечні межі.

Положеннями про пилогазовий режим на вугледобувних і вуглезбагачу-

вальних фабриках України, які розроблено за участю МакНДІ, встановлено

межі вмісту вугільного пилу в повітрі робочої зони, які становлять 30 %

від НМВ вугільного пилу для цього підприємства. Тому на основі отриманих

раніше залежностей НМВ зваженого вугільного пилу (1.3) і (1.4) можна

встановити верхню межу діапазону вимірювання концентрації пилу, значення

якої дорівнює 3000 мг/м3 при зміні концентрації метану від 0 до 4 об.%.

Показник швидкодії вимірювача концентрації вугільного пилу є одним з

основних, оскільки в умовах рудничної атмосфери шахт переважають

газодинамічні явища та процеси, що швидко минають. Це вносить потенційну

загрозу аерогазовій безпеці вугільного підприємства [23, 93]. Нормативні

документи і стандарти, що містять основні робочі характеристики вимірювачів

концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт, не регламентують

показник швидкодії цих вимірювачів. Оскільки межа вибуховості пилогазової

суміші в рудничній атмосфері вугільних шахт визначається комбінаціями

концентрацій метану і пилу. Тому швидкодія вимірювача концентрації пилу

повинна регламентуватися часом спрацьовування стаціонарних метанометрів,

значення якого визначається вимогами ДСТУ ГОСТ 24032:2009 [2].

Так, максимальний час спрацьовування стаціонарних метанометров (МС2),

які призначено для використання як засоби газового контролю і відключення

гірничого електроустаткуванні, має становити не більше 0,8 с за об'ємною

концентрацією метану. Тому швидкодія вимірювача концентрації

пилу в рудничній атмосфері шахт повинна бути не більше вказаного значення.
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1.4 Аналіз шляхів підвищення ефективності вимірювальних систем

концентрації пилогазових компонент рудничної атмосфери

Під час розробки та експлуатації вимірювальних систем концентрації ме-

тану та пилу у вугільних шахтах постає задача оцінки доцільності використання

різних варіантів систем і вибору найефективнішого [10, 94]. Ефективність сис-

теми визначається її можливістю отримання кількості інформації з мінімальни-

ми витратами часу [95]. Тому одним з показників її ефективності є швидкодія.

Широке застосування різних систем зумовило проведення досліджень

з розробки узагальнених показників ефективності, які можна

використовувати на практиці для порівняння різних варіантів систем.

Проте розробка узагальненого показника ефективності є достатньо складною

задачею, тому що до нього пред'являються такі жорсткі вимоги:

– він повинен бути функціонально пов'язаним з характеристиками

вимірювальної системи;

– характеризувати інформаційно-вимірювальну систему під час

виконання поставлених функцій і задач;

– мати математичне обґрунтування та фізичну сутність.

Аналіз цих вимог показав, що вони можуть бути достатньо

суперечливими. Тому чим більше узагальнений показник ефективності

відображає властивості системи, тим важче його вибрати. Відомі методи

розробки узагальненого показника базуються на таких положеннях [95 – 99]:

– ефективність системи визначають шляхом порівняння її з будь-якою

іншою системою (аналогом або прототипом);

– узагальнений показник приймають як суму частинних показників з

деякими зваженими коефіцієнтами;

– при виборі узагальненого показника знаходять взаємозв'язок між

набором технічних характеристик системи та її вартістю.

Під час розробки комп’ютеризованої вимірювальної системи концентра-

ції метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт виникає необхідність
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оцінки доцільності використання того або іншого варіанту системи.

Кількість одержаної інформації дорівнює ентропії, значення якої встановлено

під час проведення вимірювань. У ідеальному випадку, коли під час

вимірювання повністю знімається невизначеність щодо кількості молекул

метану або частинок пилу, максимальне значення отриманої інформації

чисельно дорівнює початковій ентропії аналізованої пилогазової суміші.

Як кількісна міра для порівняння здатності різних вимірювальних систем

одержувати відомості про вміст вимірювального компоненту в аналізованій

газовій суміші можна використовувати двійковий логарифм кількості

визначених концентрацій [100]. Згідно з критерієм Найквіста і Харлі [100] ця

кількість рівнів сигналів не може збільшуватися нескінченно. Вона

обмежена абсолютною похибкою вимірювача, значення якої приведено до

верхньої межі вимірювань. Це пояснюється неможливістю впевнено

зареєструвати зміну концентрації пилогазового компоненту в аналізованій

газовій суміші менше, ніж подвоєна абсолютна похибка ( )СD×2  вимірювача.

Весь діапазон вимірювань можна замінити послідовністю визначених

значень концентрацій пилогазового компоненту суміші. При цьому сусідні

значення відрізняються між собою на подвоєне значення абсолютної

похибки вимірювання. Якщо концентрація пилогазового компоненту змінюєть-

ся у межах від 0  до maxС , то можна одержати ( ) 1
max 2 -D×× СС  дискретних рівнів

концентрації. Якщо значення концентрації у межах діапазону вимірювань

мають однакову вірогідність появи, тоді кількість інформації J , яку одержано

під час одного вимірювання з абсолютною похибкою СD , визначається:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
D×

=
С
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2

log max
2 . (1.5)

На основі формули (1.5) визначено пропускну спроможність вимірюваль-

ної системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері, як швидкість
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отримання вимірювальної інформації – максимально можлива кількість

інформації, яку одержано за одиницю часу. Якщо витрачений на проведення

одного вимірювання проміжок часу позначити через Dt, то при Cmax>>DС для

пропускної спроможності з урахуванням (1.5) одержано [100]:
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Результати розрахунків пропускної спроможності інформаційно-

вимірювальної системи концентрації метану, які здійснено на основі (1.6)

при зміні абсолютної похибки DСН4 від 0,01 до 0,20 об.%  (Сmax=4 об.%) та

швидкодії вимірювача Dt від 0,1 до 10 с, наведено на рис. 1.9.
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Рис. 1.9. Пропускна спроможність вимірювача концентрації метану

при зміні 4СНD  від 0,01 до 0,20 об.% та tD  від 0,1 до 10 с

Час спрацьовування вимірювачів концентрації метану (МС2), які призна-

чено для використання як засоби газового контролю і відключення

електроенергії, згідно з вимогами [2] складає не більше 0,8 с при абсолютній

похибці вимірювання не більше 4СНD =±0,20 об.% у діапазоні від 0  до 4 об.% [2].
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При цьому величина пропускної спроможності вимірювачів концентрації

метану повинна складати згідно з (1.6) 4,15 біт/с (див. рис. 1.9).

У наявних вимірювачах концентрації метану (див. табл. 1.6 і 1.7), які

використовуються сьогодні в системі аерогазового захисту УТАС, швидкодія

складає порядку 15 с. При цьому величина інформаційної пропускної

спроможності промислових зразків вимірювачів концентрації метану складає

0,22 біт/с. На основі проведеного аналізу отриманих даних можна

зробити висновок, що існуючі вимірювачі у 19 разів мають менше значення

інформаційної пропускної спроможності ніж регламентні вимоги до них [2].

На основі проведеного аналізу пропускної спроможності вимірювачів

концентрації метану (див. рис. 1.9) можна зробити висновок, що найістотніший

вплив на інформаційну пропускну спроможність (1.6) має швидкодія

вимірювача (Dt). Тому при реалізації вимірювального каналу концентрації

метану, який засновано на оптико-абсорбційному методі контролю, необхідно

виключити систему пробопідготовки газової суміші та забезпечити природну

циркуляцію рудничної атмосфери через вимірювальну камеру. При цьому

очікуване значення швидкодії вимірювача, як показали проведені попередні

теоретичні та експериментальні дослідження, складатиме не більше 0,15 с при

величині абсолютної похибки вимірювання не більше ±0,10 об.%. Значення

пропускної спроможності розроблюваного вимірювального каналу концентра-

ції метану в рудничній атмосфері шахт складатиме не менше 28,81 біт/с.

Значення отриманого показника інформаційної пропускної

спроможності розроблюваного вимірювача концентрації метану у 130 разів

перевищує в існуючих вимірювачах та є у 7 разів кращим, ніж регламентовані

вимоги до стаціонарних метанометрів, які використовуються як

швидкодіючі [2]. Тому для побудови вимірювального каналу концентрації

метану в рудничній атмосфері вугільних шахт необхідно використовувати

оптико-абсорбційний метод контролю з відкритим оптичним каналом.

Аналогічний аналіз проведено для розроблюваного вимірювача

концентрації пилу. Так, величина пропускної спроможності аспіраційного
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вимірювача типу ПКА-01 складає 0,016 біт/с при DC=±200 мг/м3

Сmax=3000 мг/м3 і Dt =180 с. Результати проведених попередніх досліджень

показали, що очікуване значення швидкодії вимірювача концентрації пилу

складатиме не більше 0,8 с при DC=±50 мг/м3 і Сmax=3000 мг/м3 (див. п.п. 1.3.2).

З урахуванням цього значення пропускної спроможності розроблюваного

вимірювача концентрації пилу складає не менше 6,134 біт/с, що у 380 разів

більше, ніж у сертифікованого аспіраційного вимірювача типу ПКА-01.

Отримані результати досліджень повністю виправдовують розробку

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи концентрації пилу

для умов рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт.

На основі аналізу робіт [97 – 100] запропоновано для оцінки

ефективності КВС використовувати середнє арифметичне значення

пропускної спроможності різних груп вимірювачів. Таким чином при реалізації

системи з використанням груп вимірювачів, що розподілені у регламентова-

них [54] точках гірничих виробок, її ефективність оцінюється за формулою:

å×=
i

iа GS
n

G 1 , (1.7)

де aG  – середньоарифметична оцінка пропускної спроможності системи з

просторовим розподілом груп вимірювачів; iGS  – пропускна спроможність i-ої

групи вимірювачів; n  – кількість груп.

При реалізації системи з використанням груп вимірювачів параметрів

рудничної атмосфери для оцінки ефективності кожної j-ой групи у складі КВС

запропоновано використовувати оцінку середнього геометричного значення

пропускної спроможності вимірювачів у складі однієї групи за формулою:

m
j

jg GDG Õ= , (1.8)
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де gG  – середня геометрична оцінка інформаційної пропускної спроможності

групи вимірювачів в одній точці рудничної атмосфери; jGD  – пропускна

спроможність кожного вимірювача в аналізованій групі; m  – кількість

вимірювачів параметрів рудничної атмосфери вугільної шахти в j-й групі.

Фізична сутність середньої геометричної оцінки пропускної спроможнос-

ті системи (1.8) є прирістом цього показника при зміні пропускних

спроможностей кожного вимірювального каналу системи окремо. Також (1.8)

дозволяє оцінити приріст цього показника під час введення до структури

КВС вимірювального каналу, який відсутній або контролював на

якісному рівні у базовому варіанті системи. Оцінка підвищення ефективності

вимірювальної системи здійснюється на основі інформаційної пропускної

спроможності n розподілених груп у різних точках гірничих виробок

вугільних шахт. Кожна з n груп може містити у своєму складі від 1 до m

вимірювальних каналів параметрів рудничної атмосфери. Тому з урахуванням

(1.7) і (1.8) ефективність досліджуваної системи запропоновано визначати на

основі середнього арифметичного n груп від середніх геометричних значень

інформаційних пропускних спроможностей m вимірювачів параметрів

рудничної атмосфери вугільних шахт за кожною групою окремо [101]:

å
=

×=
n

g
gag G

n
G

1

1 . (1.9)

Для порівняння розроблюваної вимірювальної системи з

існуючою виділено у формулі (1.9) значення інформаційної пропускної

спроможності існуючої системи аерогазового захисту УТАС (GES) без

використання вимірювачів концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері:

å
=

××+=
ng

g
gСgСНESag GDGD

ng
GG

1
4

1 , (1.10)
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де ESG  – пропускна спроможність існуючої системи УТАС; 4СНGD  та

СGD  – пропускна спроможність вимірювачів концентрації метану та пилу.

Величина пропускної спроможності системи УТАС, значення якої

визначено за формулою (1.10), під час використання в її складі 32 вимірювачів

концентрації метану та 16 вимірювачів концентрації пилу, складає:

– для існуючої системи аерогазового захисту шахт УТАС:

( )

( ) біт/с;14,0221,016016,0221,016
32
1

1616
32
1

44

+=×+×××+=

=×+×××+=

ESES

СНССНESіснag

GG

GDGDGDGG

– для системи УТАС з урахуванням регламентованих вимог [2, 54]:

( )

( ) біт/с;60,4152,41613,6152,416
32
1

1616
32
1

44

+=×+×××+=

=×+×××+=

ESES

СНССНESреглag

GG

GDGDGDGG

– для розроблюваної вимірювальної системи концентрації метану та пилу

в рудничній атмосфері вугільних шахт, яка входить до складу УТАС:

( )

( ) біт/с.05,2181,281613,681,2816
32
1

1616
32
1

44

+=×+×××+=

=×+×××+=

ESES

СНССНESрозрag

GG

GDGDGDGG

З аналізу результатів виконаних оцінок інформаційної пропускної

спроможності існуючих вимірювальних систем і тих, що розробляються,

можна зробити висновок, що розроблювана система (21,05 біт/с) має

у 4,6 разів більше значення інформаційної пропускної спроможності

порівняно з вимогами [2, 54] (4,6 біт/с) та у 149 разів більше ніж

для існуючою системи аерогазового захисту вугільних шахт УТАС (0,14 біт/с).
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За умови, що виникнення вибухонебезпечної ситуації у рудничній

атмосфері вугільних шахт змінюється за нормальним законом розподілу

вірогідності, а також при дотриманні вимог [2, 54] в УТАС, вірогідність

виявлення вибухонебезпечних ситуацій складає 0,93 [5]. При цьому значенні

вірогідності та інформаційної пропускної спроможності УТАС з дотриманням

регламентованих вимог величина с.к.в. розподілу випадкової величини

виявлення вибухонебезпечних ситуацій складатиме біт/с13,8±=s , при її

розподілі в інтервалі ± 1,81s з нульовим середнім. Зіставлення розподілу

випадкової величини виявлення вибухонебезпечних ситуацій та інформаційної

пропускної спроможності розроблюваної вимірювальної системи

у складі УТАС дозволило визначити ширину (a) цього інтервалу розподілу:

ïî

ï
í
ì

±=+=

±=+=

.05,21

;81,160,4

as

s

ESрозрag

ESреглag

GG

GG
(1.11)

Під час розв’язання системи рівнянь (1.11) визначено інтервал розподілу

випадкової величини a при виявленні та ідентифікації вибухонебезпечних

ситуацій у вугільних шахтах з використанням розроблюваної інформаційно-

вимірювальної системи концентрації метану та пилу у складі УТАС:

,00,3
8,13

60,405,2181,1 ±=÷
ø
ö

ç
è
æ -

+±=a

при цьому встановлено, що поява цих подій випадково розподілено в інтервалі

± 3,00s, який відповідає вірогідності 0,997 виявлення вибухонебезпечних

ситуацій в умовах рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що пропускну

спроможність системи УТАС можна збільшити на 16,5 біт/с при розробці

нових типів оптоелектронних вимірювачів концентрації метану та пилу для

рудничної атмосфери. Це дозволить збільшити вірогідність виявлення вибухо-

небезпечних ситуацій з 0,93 до 0,997 і забезпечити підвищення рівня АГЗ.
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1.5 Напрямки і задачі досліджень

Здійснено аналіз методів і засобів, які використовуються при розробці

інформаційно-вимірювальних систем концентрації метану і пилу в рудничній

атмосфері вугільних шахт для УТАС. При цьому встановлено, що в їх основу

покладено єдину структуру вимірювального контролю характеристик

вибуховості пилогазової суміші рудничної атмосфери. Ця структура має у

своєму складі: вимірювальний перетворювач фізико-хімічного параметру

рудничної атмосфери, вимірювальний канал для перетворення отриманої

інформації про зміну вимірювального параметру, мікроконтролер, який

здійснює обробку одержаної інформації, формування інформаційних повідом-

лень і сигналів, що впливають на приводні механізми гірничошахтного устат-

кування, а під час виникнення аварійних ситуацій відключають їх, а також вен-

тиляційних установок, що регулюють продуктивність системи провітрювання.

Мікроконтролер здійснює інформаційний обмін даних з системою

аерогазового захисту вугільних шахт УТАС. Генерація сигналів, які впливають

на електроустаткування гірничих виробок вугільних шахт, здійснюється

мікроконтролером під час порівняння виміряних величин з еталонними

рівнями або їх уставками. Ухвалення цих рішень пов'язано з

виникненням помилкових спрацьовувань апаратури через випадковий характер

зміни характеристик рудничної атмосфери, а також при впливі шумів,

перешкод, нестабільностей, що обумовлено зміною комплексу дестабілізуючих

факторів рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт.

Проведений аналіз параметрів рудничної атмосфери, методів і засобів їх

вимірювання дозволив зробити висновок, що підвищення рівня аерогазової

безпеки вугільних шахт можна досягти при завчасній дегазації шарів та їх

попереднього зволоження. Це може бути можливим під час виконання

безперервного вимірювального контролю в режимі реального часу параметрів

рудничної атмосфери за допомогою швидкодіючих оптоелектронних

вимірювальних систем у складі комплексу забезпечення АГЗ УТАС.
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Під час аналізу існуючих вимірювальних засобів концентрації

метану та пилу встановлено невідповідності їх технічним характеристиками і

параметрам сучасним вимогам за швидкодією, точністю та метрологічною

надійністю. Вимірювачі концентрації пилу, які використовуються нині, не

здатні синхронно працювати у режимі реального часу з вимірювачами

концентрації метану. Це призводить до значного запізнювання під час

визначення та оцінки меж вибуховості пилогазової суміші та істотно

знижує ефективність роботи системи аерогазового захисту вугільних шахт.

Цю проблему не можливо вирішити з позиції методів і засобів

вимірювального контролю параметрів рудничної атмосфери, що

використовуються сьогодні. Для свого розв’язання вона вимагає

розробки нових методів, моделей і рішень, що і визначає суть наукової

проблеми цієї роботи. Аналіз результатів проведених досліджень

дозволив сформулювати науково-прикладну проблему створення і технічної

реалізації нових, науково-обґрунтованих підходів у комп’ютеризованій

інформаційно-вимірювальній техніці, що дозволить розробити високоточні

швидкодіючі оптоелектронні вимірювальні системи у складі комплексу

забезпечення аерогазової безпеки вугільних шахт та промислових підприємств.

Аналіз стану проблеми забезпечення аерогазової безпеки вугільних шахт

дозволив розробити таку концепцію (див. рис. 1.10):

1. Методи оптичного контролю концентрації пилогазових

компонент дозволяють забезпечити необхідну швидкодію при регламентованій

точності вимірювального контролю та є перспективними для оцінки

вірогідності виникнення вибухонебезпечних ситуацій при раптових

викидах метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

2. Перспективу подальшого розширення області використання

цих методів обмежено зниженням показників точності та метрологічної

надійності вимірювачів у складних експлуатаційних умовах вугільних

шахти. Існує цілий ряд нерозглянутих у наш час дослідницьких задач,

що дозволить забезпечити необхідний рівень аерогазової безпеки шахт:
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Засоби КВС
аерогазового контролю

Експериментальні
дослідження
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промисловість

Оцінка ефективності
розроблених методів

і засобів

Реалізація методів підвищення
швидкодії й точність аерогазового

вимірювального контролю

Вимірю-
вальні

параметри

Підвищення співвідно-
шення "сигнал-шум"

Вибір вимірюваних
параметрів і методів їх
обліку та компенсації

Оптимізація структури
вимірювальних каналів

Метод компенсації
температури

Метод компенсації
запилення

Адаптація параметрів
вимірювального каналу

Розширення області
застосування

вимірювального контролю

Недостатній рівень
вибухобезпеки

Ускладнення умов
отримання вимірювальної

інформації

Вплив зміни дестабілізуючих
факторів на точність

вимірювань

Розробка методів
вимірювального контролю

концентрації метану та пилу

Модель формування
вибуховості пилогазової суміші

Закон Лє Шательє
при m=1

Облік нелінійності
при m=f(ССН4 НМВ)

Облік зміни вологості
 й температури

рудничної атмосфери

Облік виходу летючих
компонент і зольності

вугільного пилу

Рис. 1.10. Концепція розробки методів вимірювального контролю при

забезпеченні аерогазової безпеки рудничної атмосфери вугільних

шахт і напрямки досліджень для її вирішення
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– недостатньо розроблено теоретичні основи оптичних методів

вимірювального контролю концентрації метану та пилу в умовах

зміни комплексу дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери вугільних

шахт, а саме зміна концентрації вугільного пилу, запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача, температури та інші, що істотно обмежує

їх використання під час підвищення аерогазової безпеки вугільних шахт;

– не досліджено процеси, що протікають у вимірювальних каналах

концентрації метану та пилу, які відображають параметри вибуховості

пилогазової суміші рудничної атмосфери вугільних шахт;

– не досліджено вплив зміни концентрації пилу, запилення

оптоелектронних компонентів вимірювача й температури на показники

точності вимірювачів концентрації метану;

– не досліджено вплив зміни дисперсності вугільного пилу, запилення

оптоелектронних компонентів вимірювача й температури на показники

точності вимірювача концентрації вугільного пилу;

– відсутні моделі оцінки статичних і динамічних показників точності

вимірювальних каналів концентрації метану та пилу, які засновано на оптико-

абсорбційному методі вимірювального контролю пилогазових компонент;

– не розроблено програми і методики метрологічної атестації оптичних

вимірювальних каналів концентрації метану і пилу, що дозволить

використовувати запропоновані та розроблені засоби вимірювання для

застосування в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт;

– не розроблено моделі формування вибуховості пилогазової суміші з

урахуванням зміни параметрів рудничної атмосфери: вологості й температури,

а також характеристик марки вугілля: вихід летючих газових компонент

та зольності вугілля, що дозволяє підвищити безпеку ведення гірничих робіт;

– відсутні технічні рішення структурно-алгоритмічної організації

комп’ютеризованої вимірювальної системи, що засновані на

ідентифікації та прогнозуванні виникнень передаварійних й аварійних

ситуацій на початкових стадіях шляхом накопичення результатів
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вимірювань у базі даних і побудови моделей екстраполяції, що

дозволить збільшити вірогідність виявлення вибухонебезпечних ситуацій

та забезпечити підвищення рівня аерогазового захисту вугільних шахт.

3. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку теорії й практики,

актуальним і перспективним напрямом вирішення проблеми забезпечення

аерогазової безпеки вугільних шахт, є розробка нових підходів, методів і

технічних засобів отримання вимірювальної інформації про зміну

характеристик та параметрів рудничної атмосфери вугільних шахт,

сучасних уявлень і методів цифрової обробки вимірювальної

інформації засобами комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем.

Відповідно до вищезазначеного, у дисертаційній роботі сформульовано

такі задачі:

1. Проаналізувати відомі методи і засоби, які покладено в основу

побудови комп’ютеризованої вимірювальної системи концентрації

метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

2. Розробити моделі формування інформаційних параметрів і

дестабілізуючих факторів при вимірювальному контролі концентрації

метану та пилу для умов рудничної атмосфери шахт.

3. Розробити нові методи і засоби підвищення ефективності вимірюваль-

них систем концентрації метану та пилу, що забезпечують збільшення

швидкодії, точності та метрологічної надійності цих вимірювальних засобів.

4. Обґрунтувати і розробити структурно-алгоритмічну організацію

вимірювальних каналів комп’ютеризованих системи, що побудовано при

обліку особливостей розроблених методів та засобів.

5. Створити макетні та дослідні зразки комп’ютеризованих вимірюваль-

них систем і провести їх експериментальні дослідження, що підтверджують

адекватність розроблених теоретичних моделей, ефективність запропонованих

методів та створених на їх основі засобів вимірювального контролю.
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ВИСНОВКИ

1. На основі проведеного аналізу характеристик рудничної атмосфери

вугільних шахт встановлено нижні концентраційні межі вибуховості, величини

яких складають: для метану від 4 до 6 об.%; для вугільного пилу від 3 до 45 г/м3.

На основі експериментальних досліджень МакНДІ та емпіричних моделей

вибуховості визначено діапазони вимірювального контролю концентрацій

пилогазових компонент суміші: метану від 0 до 4 об.%, зваженого вугільного

пилу від 0 до 3000 мг/м3 при дисперсності його частинок від 1 до 10 мкм,

та залежно від виходу летючих газових компонент з вугілля до (40 – 47) %

і його зольності до 15 % при зміні вологовмісту в повітрі від 0 до 10 г/м3.

2. Проаналізовано відомі методи і засоби, які покладено в основу

побудови інформаційно-вимірювальної системи концентрації метану в

рудничній атмосфері вугільних шахт. З’ясовано, що з метою підвищення

рівня аерогазової безпеки вугільних шахт на сучасному етапі розвитку

теорії й практики перспективною є розробка нових підходів, методів і

засобів отримання вимірювальної інформації про зміну концентрації

метану за допомогою високоточних швидкодіючих оптоелектронних

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем.

3. При аналізі засобів вимірювання концентрації вугільного пилу

встановлено, що єдиними стандартизованими вимірювачами концентрації пилу

в шахті є аспіраційні пиломіри. Ці пристрої забезпечують похибку

вимірювань ± 20 % у діапазоні від 0 до 5 г/м3 з швидкодією не менше 3 хвилин,

що є неприйнятним. Встановлено, що використання вимірювачів на основі

оптичних методів обмежується складністю обслуговування апаратури в умовах

вугільних шахт через запилення оптоелектронних компонентів вимірювача.

Тому для зниження впливу цього фактора запропоновано розробити відповідні

методи і засоби, використання яких підвищить метрологічну надійність

вимірювача концентрації зваженого вугільного пилу в рудничній атмосфері.
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4. Ефективність досліджуваної інформаційно-вимірювальної системи

запропоновано визначати на основі середнього арифметичного n груп від

середнього геометричних значень інформаційних пропускних спроможностей

m вимірювачів параметрів рудничної атмосфери вугільних шахт за кожною

групою окремо. Встановлено, що використання розроблюваної вимірювальної

системи концентрації метану та пилу у складі УТАС підвищує пропускну

спроможність системи аерогазового захисту вугільних шахт на 16,5 біт/с.

Це досягається під час розробки нових типів оптоелектронних вимірювачів

концентрації метану та пилу, що дозволить підвищити вірогідність виявлення

вибухонебезпечних ситуацій порівняно з існуючими системами з 0,93 до 0,997

та забезпечити підвищення рівня аерогазового захисту вугільних шахт.

5. На підставі проведеного аналізу наявних вимірювальних засобів

концентрації метану та пилу встановлено невідповідності їх технічних

характеристик сучасним вимогам за швидкодією, точністю й метрологічною

надійністю. Цю проблему не можливо вирішити з позиції методів і засобів

контролю параметрів рудничної атмосфери, що використовуються

на цьому етапі. Для свого вирішення вона вимагає розробки нових методів,

моделей і технічних рішень, що і визначає суть наукової проблеми, яка

вирішується у роботі. Аналіз результатів досліджень дозволив сформулювати

науково-прикладну проблему створення і технічної реалізації нових,

науково-обґрунтованих підходів у комп’ютеризованій інформаційно-

вимірювальній техніці, що дозволить розробити високоточні швидкодіючі

оптоелектронні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки шахт.
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РОЗДІЛ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ

ТА ОПИС ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛОГАЗОВИХ КОМПОНЕНТ

Під час розробки вимірювачів концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт необхідно оцінити динаміку розповсюдження метану

за довжиною підготовчих виробок. У зв'язку з цим постає задача розробки

математичної моделі перенесення метано-повітряної суміші з тупикових

виробок вугільних шахт. Для оцінки динаміки цього процесу необхідно скласти

математичну модель вимірювальних каналів концентрації метану з

фільтрами очищення пилогазової суміші. На основі отриманих результатів

моделювання [102 – 104] необхідно оцінити величину динамічної похибки

вимірювання концентрації метану в гірничих виробках з обліком постійної

часу вимірювальних перетворювачів під час використання фільтрів очищення

газу від пилу та динамічних характеристик пилогазового середовища.

На основі проведеного аналізу характеристик і параметрів існуючих

вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері

постає задача розробки моделі формування інформаційних параметрів з

урахуванням дестабілізуючих факторів при вимірювальному контролі цих

параметрів в умовах вугільних шахт. На базі розроблених математичних

моделей [102 – 104] необхідно провести дослідження впливу, що дестабілізує,

конструктивних параметрів оптико-абсорбційних вимірювальних каналів на

результати вимірювань концентрації метану та пилу. Аналіз результатів

математичного моделювання дозволить оцінити метрологічні характеристики

досліджуваних оптичних вимірювачів пилогазових компонент порівняно з

існуючими аналогами. Отримані дані дозволять виявити наукові підходи, на

основі яких можна обґрунтувати та розробити методи і засоби побудови

вимірювальних систем концентрації метану і пилу в рудничній атмосфері шахт.
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2.1 Дослідження динаміки процесу розповсюдження метану за довжиною

підготовчих виробок вугільних шахт

Процеси винесення метаноповітряної суміші з простору біля вибою є

одними з найбільш раптових, які визначаються залповими викидами метану та

пилу. На основі аналізу робіт [105, 106] виявлено, що ці процеси описуються

стаціонарними лінійними диференціальними рівняннями або їх системами,

порядок яких не вище другого [105, 106]. Використання цих рівнянь дозволяє

перейти від аналізу динаміки до оцінки динамічних характеристик і параметрів

процесу вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері шахт.

При різних способах провітрювання тупикових виробок динаміка

концентрації метану відрізняється та залежить від  довжини  виробок.  Законо-

мірності розповсюдження метану визначаються зазвичай трьома факторами:

1. Напрямом руху вентиляційного струменю у виробці.

2. Динамікою газовиділення з основних джерел (стінок виробки та

відбитого вугілля) до вентиляційного струменю.

3. Зміною витрат повітря (притоку та витоку за довжиною виробки),

що пов'язано з повітропроникністю гірничих виробок.

Основною особливістю тупикових виробок є підвищення вірогідності їх

загазованості та зростання вибуховості метаноповітряної суміші рудничної

атмосфери вугільних шахт. У зв'язку зі збільшенням навантаження на очисні

вибої у шахтах зростають темпи проведення і протяжність тупикових виробок

в умовах наростаючої метанообільності та запилення рудничної атмосфери.

Метаноообільність тупикових виробок у Донецькому басейні складає від

15 до 20 м3/хв. [105, 106]. Разом з тим тупикові виробки провітрюються не

загальношахтною депресією, що створюється вентиляторами головного

провітрювання (ВГМ), які мають 100 %-е резервуванням вентиляційного

устаткування та систем їх живлення, а вентиляторами місцевого провітрювання

(ВМП), які зазвичай не мають такого резервування. ВМП зазвичай зупиняються

під час спрацьовування електричного захисту в системі електропостачання,
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порушень живлення та ін. Отже, питання оцінки ефективності апаратури

газового захисту є актуальним на сьогодні. Існуючі методи не дозволяють

оцінити працездатність системи аерогазового захисту, оскільки не враховують

динаміку розповсюдження метану за протяжністю тупикових виробок шахт.

Моделювання розповсюдження метану в тупиковій виробці наведено у

методиці [105, 106]. Проте ця методика має низку припущень. По-перше, у ній

запропоновано описувати швидкість наростання метану як квадратичну

залежність, цей математичний опис має високу похибку визначення

концентрації метану (±20 %) [107]. По-друге, методика не дозволяє

зробити кількісну оцінку динаміки концентрації метану в тупиковій виробці.

З обліком зазначених зауважень автором запропоновано використовувати

математичну модель розповсюдження метану в тупиковій виробці, яка дає

можливість оцінити динаміку концентрації метану в ній. Також модель

дозволяє визначити швидкість наростання концентрації метану в заданій точці

виробки. Реалізація моделі дає можливість провести аналіз характеристик і

параметрів апаратури аерогазового захисту за швидкодією (не більше 0,8 с) та

динамічною похибкою вимірювачів концентрації метану. Величина цієї

похибки повинна не перевищувати подвоєного значення від основної похибки

(± 0,2 об.%) [2]. Це дозволить виявити особливості зміни небезпечних

газодинамічних процесів, які призводять до виникнення вибухонебезпечних

концентрацій метано-повітряної суміші. Початковим рівнянням, що описує

зміни концентрації метану в гірничій виробці є рівняння дифузійно-

конвективного масоперенесення речовини [105, 106], яке має такий вигляд:
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¶
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×=
¶

¶
×+

¶
¶ , (2.1)

де %, .
4

об
СНC  – концентрація метану; v , м/с – середня швидкість руху повітря;

D  – коефіцієнт турбулентної дифузії; с,t  – час; м,x  – відстань від вибою до

відповідної точки виробки.
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Функціональна залежність (2.1) відноситься до рівняння параболічного

типу [108, 109], яке має єдине рішення у вигляді дійсного сімейства

характеристик [110]. Процес провітрювання у гірничій виробці шахт

відбувається під дією турбулентної дифузії. При цьому зміна концентрації

метану за перетином виробки (x=const) описується залежністю [105, 106]:

( ) ,)(, 404
tvk

CHCH eхСсonstхtС ××-×== (2.2)

де ( ) %, .
40

об
СН constхC =  – початкова концентрація метану на кожному з перети-

нів виробки; ( )9,01,0 -=k  – к.к.д. систем провітрювання гірничих виробок.

Початковою умовою рівняння (2.1) є:

( ) 0,04 === constxtССН . (2.3)

Гранична умова для (2.1) визначається при 0=х  із залежності (2.2):

( ) tvk
СНСН eСxtС ××-×== 404 0, . (2.4)

Для розв’язання рівняння (2.1) введено таку заміну:

( ) ( ) tgxp
CH extZxtС ×+××= ,,4 , (2.5)

де ( )xtZ , – функція, яка залежить від t  та x ; p  і g  – постійні величини.

Під час використання (2.5) визначено частинні похідні рівняння (2.1):
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(2.6)
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За допомогою заміни (2.5) отримаємо нормальну форму рівняння (2.7):
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Характеристичне рівняння (2.7) приймає такий вигляд:
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Корені рівняння (2.8) визначаються за співвідношеннями:

;
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При підстановці (2.9) до (2.7) отримано:
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Під час використання заміни (2.5) з урахуванням коренів

характеристичного рівняння (2.8) отримано його загальне рішення:

( ) ( ) ( ) ( )

.

,,,,

42
40

42
40

42
44

4

22

2

tvk
D

vx
D
v

CH

t
D

vx
D
v

tvk
CH

t
D

vx
D
v

CH
tgxp

CHtgxp
CH

eСeeС

extСextС
e

xtСxtZ

×÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
×-

×
+×

×
-×÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

×
--×

×
-

××-

×÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

×
--×

×
-

×-×-

×+×

×=××=

=×=×==
(2.11)

Для функції (2.11) визначені початкові та граничні умови:
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За цих умов (2.12) рішення рівняння (2.11) має такий вигляд:
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Для переходу від функції ( )xtZ ,  до ( )xtСCH ,4  під час використання (2.11)

отримано зміну концентрації метану в просторі (х) та часі (t):
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Дослідження динаміки концентрації метану в тупиковій виробці

вугільних шахт проведено за таких початкових умов: %5 .
40

об
CHС =   – початкова

концентрація метану, величина якої у 2,5 рази перевищує припустиме значення

у тупиковій виробці [29, 111]; 2м10=S  – перетин тупикової виробки;

м6=П  – периметр виробки; ( ) м/с41-=v  – швидкість повітря у виробці;

3,0=k  – коефіцієнт корисної дії повітряного струменю.

Результати розрахунків динаміки концентрації метану в тупиковій виробці

вугільних шахт з використанням (2.14) за її довжиною x від 0 до 50 м

з Dх=1 м, в інтервалі часу t від 0 до 6 с при Dt = 0,2 с наведено на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Динаміка концентрації метану в тупиковій виробці шахт

за її довжиною x від 0 до 50 м у інтервалі часу t від 0 до 6 с

З аналізу цієї залежності (див. рис. 2.1) виходить, що при початковій

концентрації метану %5 .
40

об
CHС =  на відстані 5 м від простору біля вибою



75

тупикових виробок його значення досягає 1,8 об.% за час 0,8 с (т. А на рис. 2.1).

Тому швидкодія вимірювача повинна бути не більше 0,8 с, що цілком

узгоджується з вимогами ДСТУ [2] для швидкодіючих вимірювачів концентра-

ції метану. Так, згідно з вимогами до стаціонарних автоматичних вимірюваль-

них систем концентрації метану, які здійснюють відключення електроенергії у

просторі біля вибою, величина уставки за метаном складає 2 об.% [29, 111 –

 114], що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі динаміки

процесу розповсюдження метану за довжиною тупикової виробки.

Розроблена модель дозволяє оцінити величину динамічної абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану ( дин
СН 4D ), значення якої може бути

розраховано за формулою [115]:

( ) ( ) ( )( ),,,, 40944 xtCxТtCxt СНСН
дин
СН -+±=D (2.15)

де Т09, с – швидкодія вимірювача концентрації метану, значення якої

визначається на рівні 90 % від сталого значення його вихідного сигналу

при подачі одиничного впливу на вхід вимірювального перетворювача (ВП).

Відповідно до вимог ДСТУ [2] до стаціонарних метанометрів, що

використовуються як швидкодіючі, вони повинні забезпечувати час

спрацьовування за об'ємною концентрацією метану не більше 0,8 с (Т09=0,8 с).

При цьому графік зміни динамічної абсолютної похибки вимірювання

концентрації метану за довжиною гірничошахтної виробки вугільних

шахт x від 0 до 50 м у інтервалі часу t від 0 до 6 с наведено на рис. 2.2.

З аналізу залежності зміни динамічної похибки вимірювання

концентрації метану, яку отримано під час математичного моделювання

(див. рис. 2.2) видно, що поблизу простору біля вибою гірничої виробки на

відстані х=0,1 м у момент часу t=0,1 с величина абсолютної динамічної

похибки складає – 2,6 об.%. Під час збільшення відстані від вибою

гірничої виробки у вугільних шахтах значення динамічної

абсолютної похибки вимірювання концентрації метану істотно знижується.



76

0

1,0

2

-2,0

2
4

6
t, c10 20 30 40 50x, м

Dдин , об.%СН4

0

-1,0

0

5

Т09

-0,5

Рис. 2.2. Зміна величини абсолютної динамічної похибки

вимірювання концентрації метану за довжиною виробки

x від 0 до 50 м протягом часу t від 0 до 6 с

Так, на відстані х=5 м від простору біля вибою тупикових виробок, де

встановлено вимірювачі концентрації метану, відповідно до

вимог [29, 111–114], значення абсолютної динамічної похибки вимірювань

концентрації метану зменшується до +1,7 об.%.  При обліку часу Т09=0,8 с,

який відповідає швидкодії вимірювача, величина похибки складає – 0,5 об.%, що

у 2,5 рази перевищує значення основної абсолютної похибки вимірювання

(±0,2 об.%). Тому швидкодія цих вимірювачів, які використовуються як

стаціонарні метанометри, повинна складати не більше 0,8 с, що повністю

співпадає з технічними вимогами Правил техніки безпеки [29, 111 – 114] і

ДСТУ [2] для швидкодіючих вимірювачів концентрації метану. На основі

проведених досліджень можна зробити висновок, що запропонована

модель адекватно описує динаміку метану за довжиною підготовчих виробок.
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Під час проектування та розробки вимірювачів концентрації метану і

пилу в рудничній атмосфері постає задача підвищення точності вимірювання

під час зменшення випадкової складової основної похибки результатів

вимірювань. Випадкову складову похибки можна зменшити шляхом

обробки результатів вимірювань при багатократних спостереженнях.

Найефективнішим і простішим, з погляду зменшення величини випадкової

складової похибки, є метод усереднення результатів багатократних

спостережень [115 – 117]. Тому виникає необхідність здійснення оцінки

залежності між кількістю спостережень та величиною випадкової похибки під

час усереднення результатів спостережень, який розраховується за формулою:

,1 1

44 å
×+-

×=

×=
jnN

jni
iСНjСН С

N
С (2.16)

де iСНС 4  – результати спостережень концентрації метану через фіксований

інтервал часу, який визначається періодом опитування ВП; jСНС 4  – результати

вимірювань концентрації метану; N – число спостережень у

інтервалі усереднення; n – кількість точок вікна перекриття інтервалів,

при цьому, якщо n=N, то інтервали спостережень не перекриваються.

На рис. 2.3 наведено діаграму обробки результатів багатократних

спостережень з числом точок у інтервалі усереднення N=10. При цьому

кількість точок перекриття інтервалу дорівнює N – n=10 – 7=3 [118 – 119].

0

N

N- n

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N- n

Рис. 2.3. Діаграма обробки результатів багатократних спостережень

під час вимірювання концентрації газових компонент
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Для оцінки залежності між кількістю спостережень і величиною

випадкової похибки під час усереднення результатів досліджено випадковий

стаціонарний сигнал. Цей сигнал підкорюється нормальному закону розподілу

вірогідності з такими параметрами: математичне очікування зміни концентрації

метану mСН4=0,3 об.%; середньоквадратичне відхилення sСН4=0,08 об.%;

кількість точок вибірки NN=3000. На рис. 2.4 наведено графіки зміни вихідного

сигналу ВП при періоді опитування 10 мс: 1 – без компенсації шумової

складової; 2 – з використанням усереднення результатів спостережень

при N=10 в інтервалі та кількості точок перекриття інтервалу N – n=10 – 10=0.

1 2

10000 500 1500 2000 2500 3000
NN

0,6

0,4

0,2

СCH4 , об.%

Рис. 2.4. Графіки зміни вихідного сигналу ВП при періоді

опитування 10 мс (1) з використанням усереднення результатів (2),

при кількості спостережень у інтервалі усереднення N=10 та N – n=0

У результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень

отримано кількісну оцінку максимального значення шумової складової

вихідного сигналу вимірювального перетворювача. Ця величина відповідає

значенню основної абсолютної похибки результатів вимірювання концентрації

метану (див. рис. 2.5) при зміні кількості спостережень у інтервалі усереднення

N від 2 до 16 та кількості точок перекриття інтервалу N – n від 3  до 10.  На

рис. 2.5 позначено: 1 ( ) – зміна максимального значення основної
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абсолютної похибки результатів вимірювання концентрації метану ( 4СНD )  з

ростом кількості спостережень (N) у інтервалі усереднення, при кількості точок

перекриття інтервалу N = n (інтервали спостережень не перекриваються);

2 ( ) – 4СНD  при N = 10 з n від 3 до 10; 3 ( ) – 4СНD  при N = 9 з n від 3  до 9;

4 ( ) – 4СНD  при N = 8  з n від 3  до 8; 5 ( ) – 4СНD  при N = 7  з n від 3  до 7;

6 ( ) – 4СНD  при N =6 з n  від 3 до 6; 7 ( ) – 4СНD  при N = 5 з n від 3 до 5.

2

0,15

0,20

0,10

0,05

0 4 6 8 10 12 14 16

DCH4 , об.% 1234567

N

Рис. 2.5. Графік зміни максимального значення основної абсолютної

похибки результатів вимірювання концентрації метану

при N від 2 до 16 та N – n від 3 до 10

Аналіз залежності зміни максимального значення основної абсолютної

похибки результатів вимірювання концентрації від N та N – n (див. рис. 2.5)

показує, що під час збільшення кількості точок спостереження до 8 максималь-

не значення основної похибки результатів вимірювання зменшується у 2,4 рази

за відношенням до N=2 (0,188 об.%). У діапазоні зміни N від 8  до 16  –

зменшується у 1,4 рази, при N=16 (0,077 об.%) за відношенням до N=8



80

(0,055 об.%). Тому максимальну кількість точок у інтервалі усереднення резуль-

татів спостережень рекомендується вибирати у діапазоні від 8 до 10. На основі

аналізу результатів проведених досліджень (див. рис. 2.5) виявлено, що кіль-

кість точок вікна перекриття інтервалів (n) практично не впливає на значення

основної абсолютної похибки, тому подальші дослідження виконано при n=N.

Зменшення величини випадкової складової основної абсолютної похибки

результатів вимірювань концентрації метану шляхом усереднення результатів

спостережень призводить до збільшення динамічної похибки вимірювання.

Тому виникає необхідність у проведенні додаткових досліджень, метою

яких є визначення величин N. При цьому величина динамічної абсолютної

похибки не повинна перевищувати подвоєного значення основної

абсолютної похибки вимірювання концентрації метану (не більше ±0,2 об.%) [2].

Як зазначено раніше, швидкодія вимірювачів, що використовуються як

стаціонарні метанометри, повинна складати не більше 0,8 с [29, 111 – 114].

Також під час досліджень встановлено, що для зниження величини

основної абсолютної похибки вимірювання концентрації у 2,4 рази

рекомендується використовувати довжину інтервалу усереднення результатів

спостережень від 8 до 10 точок. Тому необхідно оцінити значення динамічної

абсолютної похибки результатів вимірювань для періоду опитування ВП 0,1 с.

У результаті теоретичних та експериментальних досліджень на основі

запропонованих залежностей зміни концентрації метану в просторі та

часі (2.14) та оцінки величини її динамічної похибки вимірювання (2.15)

отримано графік зміни динамічної похибки вимірювання концентрації метану

( дин
СН 4D ) з періодом опитування ВП 0,1 с під час збільшення N від 2  до 8  у

інтервалі усереднення результатів спостережень. Результати досліджень

наведено на рис. 2.6, де позначено:  – зміна динамічної похибки ( дин
СН 4D ) зі

зростанням числа спостережень N у діапазоні від 2 до 8 інтервалу усереднення.

На основі аналізу результатів досліджень зміни динамічної похибки

вимірювання концентрації метану з періодом опитування ВП 0,1 с

(див. рис. 2.6) можна зробити висновок, що навіть при кількості спостережень



81

N=3 величина динамічної похибки вимірювання концентрації метану складає

±0,57 об.% (т. N3 на рис. 2.6), що у 1,4 рази більше подвоєного значення основної

похибки вимірювання (±0,2 об.%). Тому використання методу усереднення

результатів багатократних спостережень з періодом опитування вимірювально-

го перетворювача 0,1 с призводить до того, що показники точності, значення

яких обумовлено впливом динамічної похибки вимірювання, виходять за

допустимі межі. Тому усереднення результатів спостережень стає неефектив-

ним. Зменшення довжини інтервалу усереднення призводить до підвищення

основної похибки результатів вимірювання концентрації метану, що може бути

причиною помилкових спрацьовувань вимірювальної апаратури системи аеро-

газового захисту шахт через появу грубих похибок у результатах вимірювань.

32 4 5 6 7 80,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
DCH4 , об.%дин

N

N3

Рис. 2.6. Зміна динамічної похибки вимірювання концентрації

метану з періодом опитування ВП 0,1 с під час збільшення N від 2 до 8

Для усунення виявленого негативного результату автором запропоновано

проводити спостереження вимірюваної концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт з періодом опитування вимірювального
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перетворювача 10 мс. Під час проведення аналогічних досліджень отримано

графік дин
СН 4D  з періодом опитування вимірювального перетворювача 10 мс під

час збільшення кількості спостережень N від 5 до 10 у інтервалі усереднення

результатів спостережень, що наведено на рис. 2.7, де позначено:  – зміна

динамічної похибки ( дин
СН 4D ) зі зростанням числа спостережень (N) від 2 до 10.

1098765432
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Рис. 2.7. Зміна динамічної похибки вимірювання концентрації

метану з періодом опитування ВП 10 мс під час збільшення N від 2 до 10

З аналізу результатів досліджень можна зробити висновок, що

при кількості спостережень N=8 величина динамічної абсолютної похибки

складає ±0,22 об.% (т. N8 на рис. 2.7), що є у 1,8 рази меншим за подвоєне

значення основної похибки вимірювання (±0,2 об.%). Отриманий результат

повністю задовольняє висунутим вимогам, як за основною статичною,

так і за динамічною абсолютною похибкою вимірювання концентрації метану.

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили

визначити період опитування вимірювального перетворювача для отримання
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необхідних величин статичної та динамічної абсолютної похибок вимірювання

концентрації метану. Під час досліджень одержано графік зміни

абсолютної величини похибки вимірювання концентрації метану від N=(2 – 10)

під час збільшення значення періоду опитування ВП від 10 до 40 мс, що

наведено на рис. 2.8, де позначено: 1 ( ) – зміна основної абсолютної похибки

вимірювання концентрації метану ( осн
СН 4D ) зі зростанням кількості спостережень

(N) у інтервалі усереднення; 2 ( ) – зміна динамічної похибки вимірювання

концентрації метану ( дин
СН 4D ) при періоді опитування ВП 10 мс;

3 ( ) – дин
СН 4D  при 20 мс; 4 ( ) – дин

СН 4D  при 30 мс; 5 ( ) – дин
СН 4D  при 40 мс.
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Рис. 2.8. Зміна абсолютної величини похибки вимірювання

концентрації метану від N=(2 – 10) під час збільшення значення періоду

опитування вимірювального перетворювача у діапазоні від 10 до 40 мс

З аналізу цієї залежностей (див. рис. 2.8) видно, що значення основної

абсолютної похибки вимірювання концентрації метану при N=4

(див. рис. 2.8, 1) та динамічної похибки при періоді опитування вимірювально-
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го перетворювача 10 мс (див. рис. 2.8, 2) дорівнюють між собою та складають

±0,13 об.% (т. N2 на рис. 2.8), що повністю задовольняє висунутим вимогам за

точністю вимірювача концентрації метану. Під час збільшення періоду

опитування вимірювального перетворювача до 20 мс (див. рис. 2.8, 3) та N>2

(див. рис. 2.8, 1) величини похибок також дорівнюють між собою та

складають значення ±0,17 об.% (т. N3 на рис. 2.8). Цей результат є неприйнятним

через малу кількість спостережень вимірюваної концентрації метану, що,

як було зазначено раніше, призводить до помилкових спрацьовувань

вимірювальної апаратури системи аерогазового захисту вугільних шахт.

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що для

досягнення необхідного значення основної абсолютної похибки вимірювання

концентрації метану необхідно встановити кількість спостережень у діапазоні

від 8 до 10. Це дозволить виключити появу грубих похибок у результатах

вимірювання. При цьому значення основної абсолютної похибки вимірювання

складає не більше ±0,10 об.%, що у є 2 рази меншим за регламентоване значення

ДСТУ [2]. При цьому період опитування вимірювального перетворювача

повинен бути не більшим 15 мс, що забезпечить величину динамічної абсолют-

ної похибки вимірювання концентрації метану не більше подвоєного значення

від основної похибки (±0,20 об.%). З обліком цих результатів досліджень швид-

кодія вимірювача концентрації метану в рудничній атмосфері не перевищує:

T09=(8¸10) × 15 мс=(0,12 ¸ 0,15) с,

що є у (5 – 6) разів меншим за необхідне регламентоване значення (0,8 с)

ДСТУ [2]. Отже, автором розроблено рекомендації щодо внесення

поправки до величини швидкодії вимірювача концентрації метану під час

зменшення її значення до 0,15 с. Реалізація цих рекомендацій при розробці та

експлуатації швидкодіючих оптоелектронних вимірювачів концентрації метану

забезпечить зниження вірогідності виникнення вибухонебезпечних ситуацій

у рудничній атмосфері вугільних шахт при раптових залпових викидах метану.
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2.2 Вдосконалення моделей фільтрів очищення газу від пилу

У реальних конструкціях вимірювачів концентрації метану основну роль

у масоперенесенні виконує газообмінний фільтр реакційної камери. Для оцінки

одного з основних параметрів фільтра – інерційності, виникає задача

розробки математичної моделі фільтра. На основі аналізу результатів

математичного моделювання необхідно обґрунтувати та розробити  конструк-

тивні вимоги до фільтрів очищення аналізованої газової суміші від пилу, які

використовуються в аналітичних вимірювачах концентрації газових компонент.

2.2.1 Математичні моделі плаского та циліндричного фільтрів

В основу розробки математичної моделі фільтра покладено

процес дифузійного масоперенесення газу через газообмінний фільтр.

Цей фільтр зроблено з пористої кераміки або металокераміки.

При розробці моделі фільтра як аналізований газ розглянуто метан.

В основу математичного опису моделі фільтра встановлено спрощену модель

керамічного матеріалу [24]. У ньому пори є капілярами, що проходять

крізь всю товщину стінки, пори не перетинаються між собою. При

розробці математичної моделі використано такі позначення параметрів,

що характеризують геометричні розміри і структуру пористого

простору фільтра: срr , м – середній радіус пір; пN , 1/м2 – число пір на

одиницю поверхні кераміки, з якої зроблено фільтр; кl , м – довжина капіляра;

кb , м – проекція капіляра на вісь, яка є перпендикулярною до напряму

перенесення газу; ккк dbdlВ /=  – коефіцієнт звивистості капіляра;

фV , м3 – об'єм газообмінного фільтра; пфV , м3 – об'єм пористого

простору фільтра, крізь який здійснюється газообмін; фпф VVА /=  – ефективна

пористість. Величину ефективної пористості можна також

виразити через такі параметри пористого простору матеріалу фільтра [24]:
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.2
кпср ВNrА ×××= p (2.17)

Введено такі припущення, що пори рівномірно розподілено за трьома

напрямами одиничного об'єму кераміки. Також при розробці моделі прийнято,

що кількість пір на одиницю її поверхні, які є перпендикулярними до напряму

перетину, дорівнює один до трьох ( 3/пN , 1/м2). При цьому площа

вільного перетину пір, що приходяться на одиницю поверхні фільтра, складає:

.
3
1 2

псрф NrА ×××= p (2.18)

Щільність потоку газу *
фq , що проходить через одиницю вільного перети-

ну пір, визначається першим законом Фіка. Зазначений закон показує, що

щільність потоку речовини є пропорційною дифузії та градієнту концентрації:

,10 2*

к
ф dl

dCDq ××-= - (2.19)

де кdldC / , %/м – градієнт концентрації газу в пористих капілярах;

D  – коефіцієнт дифузії газу в пористому матеріалі.

Коефіцієнт дифузії ( D ) залежить від зміни температури. У ряді випадків

у широкому інтервалі температур ця залежність описується рівнянням

Ареніуса. Коефіцієнти дифузії деяких газів і пари у повітрі [120] за

температури 0°С та нормального тиску наведено у табл. 2.1.

Щільність потоку фq  фільтра, що є на одиницю площі поверхні,

відрізняється від *
фq  у фА  разів та складає:

( ) .
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3

2
2

2
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к

пср

к

пср
фФф dl

dCDNr
dl
dCD

Nr
qАq ×

×××
-=××-×

××
=×= - pp

(2.20)
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Таблиця 2.1

Коефіцієнти дифузії газів і пари у повітрі

при 0°С та нормальному тиску

Газ D ×10–4, м2/с Газ D ×10–4, м2/с

Аміак 0,20 Кисень 0,18

Ацетилен 0,19 Метан 0,20

Водень 0,64 Сірководень 0,09

Водяна пара 0,21 Вуглекислий газ 0,14

Градієнт концентрації можна представити у такому вигляді:

.1
ккк

к

кк

к

кк Bdb
dC

dl
db

db
dC

db
db

dl
dC

dl
dC

×=×=×= (2.21)

При підстановці (2.21) до (2.20) отримано:

.
300

300
1

300

2

2

22

кк

кк

кпср

кк

пср
ф

db
dC

B
DА

db
dC

B
DBNr

db
dC

B
DNr

q

×
×
×

-=

=×
×

××××
-=××

×××
-=

pp

 (2.22)

З рівняння (2.22) виходить, що щільність потоку газу фq  залежить від

коефіцієнта звивистості капілярів кB  газообмінного фільтра. У реальних

матеріалах цей коефіцієнт характеризується не тільки звивистістю капілярів,

але і відхиленням їх від перпендикуляра до поверхні вільного перетину.

Значення цього коефіцієнта завжди більше одиниці. Але оскільки достовірно

визначити значення цього коефіцієнта практично не можливо, то

рекомендується при розрахунках обмежуватися першим наближенням.

Допускається, що коефіцієнт звивистості дорівнює одиниці. При

обліку прийнятого допущення формулу (2.22) перетворено до такого вигляду:



88

,10 *2

к
ф db

dCDq ××-= - (2.23)

де 3/* DАD ×-= , м2/с – коефіцієнт дифузії газу в пористому просторі фільтра.

На підставі залежності (2.23) визначено величину потоку газу, що

надходить до реакційної камери крізь газообмінні фільтри пласкої та

циліндричної конфігурації. Саме ці типи фільтрів зазвичай використовуються

у вимірювачах концентрації газових компонент у рудничній атмосфері шахт.

Фільтр, який представлено у вигляді пласкої стінки. Геометричні

розміри плаского фільтра ( ффф cba ,, ) з реакційною камерою ( ккк cba ,, )

вимірювача концентрації газів наведено на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Геометричні розміри плаского фільтра

з реакційною камерою вимірювача концентрації газів

Потік газу, що переноситься крізь фільтр визначається за формулою:

,10 *2

к
фф db

dCDSQ ×××-= - (2.24)

де фQ , м3/с – потік газу, що переноситься крізь плаский фільтр; фS , м2 – площа

поверхні фільтра, яка є перпендикулярною до напрямку перетину.

Для розв’язання диференційного рівняння (2.24) використано такі

граничні умови:
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де аС , об.% – концентрація газу в рудничній атмосфері; фb , м – товщина фільтра.

Під час інтегрування (2.24) у межах (2.25) отримано:

;10 *2

0
òò ×××-= -

к

а

ф С

С
ф

b

кф dCDSdbQ

( ) .
300

2

фка
ф

фпср
ф ССС

b
SDNr

Q g
p

×D=-××
×××

= (2.26)

Провідність пористого плаского фільтра з (2.26) під час дифузійного

перенесенні можна оцінити за допомогою такого співвідношення:

,
300

2

ф

фпср
ф b

SDNr
×

×××
=

p
g (2.27)

де ка ССС -=D , об.% – різниця між концентрацією газу в рудничній атмосфері

вугільних шахт та реакційною камерою вимірювача; фg , м3/% – провідність

пористого фільтра під час дифузійного перенесення аналізованого газу.

Циліндричний фільтр. Виділяється всередині полого циліндричного

фільтра, який зроблено з однорідного матеріалу, нескінченно тонкий

кільцевий шар (див. рис. 2.10). Відповідно до формули (2.23) потік газу,

який переноситься крізь такий шар, визначається з виразу:

,21010 *2*2

dr
dCDhr

db
dCDSQ ц

к
фф ××××××-=×××-= -- p (2.28)

де цф hrS ×××= p2 , м2 – площа кільцевого виділеного шару; r  і dr  , м – радіус і

товщина виділеного шару; цh , м – висота циліндричного фільтра.
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dr
r

rцв
rцз

Рис. 2.10. Геометричні параметри газообмінного циліндричного фільтра

Для розв’язання диференційного рівняння (2.28) використано такі

граничні умови:

î
í
ì

=

=
=

,при
;при

цвк

цза

rrС
rrС

С (2.29)

де цвr  та цзr , м – радіуси внутрішньої та зовнішньої поверхонь циліндричного

фільтра відповідно.

Під час інтегрування (2.28) у межах (2.29) отримано:
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Провідність пористого циліндричного фільтра ( фg , м3/%) при

дифузійному перенесенні розраховано з використанням такого виразу:
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Перехідні газодинамічні процеси у вимірювачах, які виникають під час

зміни концентрації газів в аналізованій суміші, розглянуто у роботах [121, 122].

У результаті теоретичного аналізу цих процесів за методом аналогій [123]

автором одержано узагальнену модель, як для плаского, так і для циліндрично-

го керамічних фільтрів. У цій математичній моделі враховано дифузійну

провідність фільтра та об'єм реакційної камери, які за аналогією утворюють

провідність ( )фg/1  та ємність ( )кV  електричного фільтра. Величина цих

параметрів визначає динамічні характеристики газоаналітичних вимірювачів.

Електричну схему заміщення реакційної камери з керамічним фільтром

вимірювача концентрації газу для цього випадку наведено на рис. 2.11.

Са

1/gф

Vк СкQф

Рис. 2.11. Електрична схема заміщення реакційної камери

з керамічним фільтром вимірювача концентрації газу

Складено диференційне рівняння на базі законів Ома і Кірхгофа

для опису комутаційних процесів (див. рис. 2.11), яке має такий вигляд:

.1
ак

к
к

ф

СC
dt

dCV =+××
g

(2.32)

Для визначення загального рішення диференціального рівняння (2.32)

записано характеристичне рівняння та знайдено його корені:
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Постійна часу процесу дифузії газу до реакційної камери дорівнює:

.1
ф

кV
р g

t =-= (2.33)

Для диференційного рівняння (2.32) його рішення приймає такий вигляд:

( ) ,0
t
t

вимкк eCСtС
-

×+=

де вимкC ,об.% – вимушена складова концентрації газу в реакційній камері;

0C , об.%– постійна інтегрування, величина якої визначається з початкових умов:

( ) ( ) ;000 == +- кк СС ( ) ( ) ( ).000 влквимкк ССС +=

Вимушена складова концентрації газу дорівнює ,авимк СС =  тому

постійна інтегрування аСС -=0  відповідно становить:

( ) .1 ÷
ø
ö

ç
è
æ -×=

-
t
t

ак eСtС (2.34)

При стрибкоподібному підвищенні концентрації газу від 0кС  до аС

отримано:

( ) ( ) ;00 0ккк ССС == +- ;авимк СС =

,00 ССС ак +=
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постійна інтегрування дорівнює:

,00 ак ССС -=

відповідно:

( ) ( ) .0
t
t

каак eСССtС
-

×--= (2.35)

З аналізу рівнянь (2.34) і (2.35) видно, що під час стрибкоподібної

зміни вмісту газу в середовищі його концентрація у реакційній

камері фільтра та вихідний сигнал вимірювача змінюється за

експоненціальним законом. При цьому постійні часу з провідністю

фільтрів фg =const розраховуються за такими співвідношеннями (2.33):

– для плаского фільтра:
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– для циліндричного фільтра:
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Для оцінки адекватності розробленої математичної моделі

фільтрів очищення аналізованої газової суміші від пилу експериментальним

даним необхідно провести додаткові дослідження. Аналіз результатів

цих досліджень з використанням реальних конструктивних параметрів

фільтрів, а також властивостей матеріалів, які застосовуються при їх

виробництві, дозволить обґрунтувати вибір фільтрів. Використання

фільтрів забезпечить необхідне значення динамічної похибки результатів

вимірювань концентрації метану в гірничих виробках вугільних шахт.
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2.2.2 Аналіз результатів моделювання та постановка вимог до фільтрів

очищення

З аналізу експериментальних досліджень, які наведено у роботах [39, 124]

встановлено, що у рудничній атмосфері переважної більшості

вугільних шахт Донбасу функція розподілу дисперсності пилу

підкорюється логарифмічно-нормальному закону:

( ) ,
2)ln( СDb

С
С e

D
aDf ××-×= b (2.36)

де а, b – параметри функції розподілу, значення яких визначено

експериментально; DС – дисперсність пилу; а=0,785; b=1,653; b=0,379.

Під час аналізу залежності (2.36) встановлено, що у рудничній атмосфері

шахт переважає тонкодисперсний вугільний пил (від 1 до 4 мкм). Тому

доцільно використовувати фільтрувальні елементи з тонкістю пір, значення

яких не перевищує геометричні розміри пилу. Як фільтрувальна поверхня у цих

фільтрах використовується неглазурований фарфор (кераміка), оксиди

металів (металокераміка), пористе скло, скловолокно, азбест, плівки, що

просочені колодієм, металеві сітки та інші пористі матеріали (див. табл. 2.2).

При обліку реальної кількості пір металокерамічного фільтра,

величина яких складає не більше 900×109 (див. табл. 2.2) та тонкості

пір, значення яких не перевищує 7 мкм, провідність плаского

фільтра (2.27) становить не менше /см1024,9 37-×=фg . На основі

геометричних розмірів реакційної камери розроблюваного

швидкодіючого вимірювального перетворювача концентрації метану

см1== кк bа  і см4=кс  при її об'ємі 36 м104 -×=кV  і товщині стінок

фільтра см2,0=фb  постійна часу фільтра складає величину не більше 4,33 с.

Аналіз фільтрувальної здатності циліндричного фільтра дає такі
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результати: при радіусі внутрішньої поверхні циліндра rцв=0,5 см і

товщині його стінки bф=0,2 см (rцз=rцв+bф=0,7 см) об'єм реакційної камери

становить Vк=3,14×10–6 м3. Провідність циліндричного фільтра (2.31) при

кількості пір не менше 900 ×109 з тонкістю пір не більше 7 мкм (див. табл. 2.2)

становить не менше gф=6,90×10–6 м3/с. При цьому постійна

часу циліндричного металокерамічного фільтра становить не більше 0,46 с.

Таблиця 2.2

Характеристики та параметри фільтрів очищення газів від пилу

Матеріал
Конст-

рукція
Розміри, мм

Тонкість

пір, мкм

Кількість

пір, 109

Пропускна

здатність

газу, м3/хв.

(дм3/хв.)

Реге-

нера-

ція

Мембра-

на

Діаметр х

товщина:

6х2, 10х3, 50х3,

60х3, 75х3, 150х3

5 – 9

2,5; 15;

40; 100;

230; 900

+

Циліндр

Діаметр х

висота:

30х50, 50  60

7
3000,

3500

При тиску

3 атм.

17 м3/час.

+

Метало-

кераміка:

порошок

нікелю

ПНК-1,

ПНК-2;

оксид

алюмінію;

SiC+бронза Труба

Діаметр х

довжина:

50-300х до 2 м

1 – 300 +

Скло
Пориста

пластина
– 10 – 150 +

Скло-

волокно

Мембра-

на

Товщина:

0,25–0,45
1,6 – 0,3 –

Метал
Плетена

сітка
– 20 – 1000

1,28 –

0,025
+

З аналізу результатів досліджень можна зробити висновок, що плаский

фільтр істотно поступається циліндричному за інерційністю. Навіть під час
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використання однакових об'ємів реакційних камер ( 36 м104 -×=кV ) постійна

часу плаского фільтра (4,33 с) в 7,5 разів більше ніж у циліндричного (0,58 с).

Тому у вимірювачах концентрації метану рекомендується використовувати

циліндричні фільтри очищення. Під час аналізу залежності (2.31) встановлено,

що підвищення швидкодії оптичного вимірювача з фільтром очищення газу від

пилу є можливим за допомогою зменшення об'єму реакційної камери, а також

під час збільшення величини провідності фільтра з підвищенням кількості або

тонкості пір. Товщина стінок фільтра та його пористість при цьому вибирається

з умови забезпечення необхідної проникливості та міцності фільтра. Так,

під час зменшення товщини стінок циліндричного фільтра на 25 % (bф=0,15 см)

його постійна часу зменшуються у 1,3 рази та складає величину 0,36 с.

2.2.3 Оцінка часу роботи фільтра очищення до його заміни

Гранична тривалість ( гранt , діб) експлуатації фільтрів до його заміни [125]

розраховується на основі співвідношення:

,
360024

100
××××

×
=

ECQ
M

С
гранt  (2.37)

де М, кг – пилова ємність фільтра; СC , кг/м3 – середня концентрація пилу

в рудничній атмосфері вугільних шахт; Е, % – середня ефективність

очищення; Q , м3/с – продуктивність фільтра за повітрям.

Ефективність пиловловлювання частинок фільтрувальним елементом (Е)

у процентному відношенні визначається різницею концентрацій частинок пилу

до та після фільтра (N) і нормується концентрацією частинок до фільтра (N0):

%.100
0

0 ×
-

=
N

NNE
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На основі середніх розмірів частинок зваженого вугільного

пилу в рудничній атмосфері шахт, які складають від 1 до 4 мкм,

необхідно використовувати фільтри тонкого очищення класів F8 – F9,

які за нормативами мають ефективність від 90 до 99 % [125] (див. табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Характеристики фільтрувальних матеріалів тонкого очищення

№

Клас фільтра

(тонкого

очищення)

Розміри найбіль-

ших частинок, що

проникають крізь

фільтр, мкм

Середня

ефективність, %

Пилова

ємність

фільтра, г/м2

1 F5 40 – 60 до 500

2 F6 60 – 80 до 350

3 F7 80 – 90 до 200

4 F8 90 – 95 до 150

5 F9

1,0 – 10

> 95 до 100

Продуктивність фільтра за повітрям описується як відношення

об'єму реакційної камери ( кV ) до постійної часу процесу дифузії

газу (t ) до реакційної камери:

t
кVQ = . (2.38)

Після підстановки (2.37) до (2.38) отримано таке співвідношення:

.
360024

100
××××

××
=

ECV
M
Ск

гран

tt  (2.39)

Пилова ємність М показує максимально допустиме забруднення фільтра,
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яке віднесено до одиниці розгорненої поверхні фільтрувального матеріалу, або

до площі фронтального перетину фільтра. Під час використання фільтрів

тонкого очищення максимальна пилова ємність складає 150 г/м2 на розгорнену

поверхню фільтрувального матеріалу (див. табл. 2.3). Встановлено середню

ефективність очищення тонкодисперсного пилу Е = 95 %. При цьому крізь

фільтр допускається проникнення 5 % пилу нижчих фракцій при середньомасо-

вій концентрації пилу 1 г/м3. Так, залежність граничної тривалості фільтруван-

ня від зміни постійної часу процесу дифузії газу наведено на рис. 2.12.

300

240

180

120

60

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
t, c

tгран, діб

1

2

3

Рис. 2.12. Залежність граничної тривалості фільтрування

від зміни постійної часу процесу дифузії газу

1 – М = 50 г/м2; 2 – М = 100 г/м2; 3 – М = 150 г/м2

Регламентовані вимоги до стаціонарних метанометрів для умов руднич-

ної атмосфери встановлюють їх групу стабільності СП-1 [2]. Для цієї групи час,

протягом якого зберігається стабільність значень, складає від 15 до 30 діб.

Зміни величини пилової ємності фільтра вимірювача концентрації метану

призводять до зміни швидкості дифузійного перенесення. Ця швидкість
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залежить від лінійних розмірів реакційної камери та розмірів пір фільтра (2.38).

За характером зміни залежностей (див. рис. 2.12) можна зробити висновок, що

при максимальній пиловій ємності металокерамічного фільтра 100 г/м3,

середньому розмірі його пір 5 мкм та середній концентрації пилу в рудничній

атмосфері 1 г/м3 при об'ємі  камери Vк=3,14×10–6 м3 розроблюваного вимірюва-

ча і товщині стінок циліндрового фільтрів bф=0,15 см його постійна часу

складає 0,36 с. При цьому, гранична тривалість до заміни становить 140 діб, що

цілком задовольняє висунутим вимогам до вимірювача. Швидкодія вимірювача

визначається на рівні 90 % від сталого значення і складає Т09=2,3t=0,83 с,

що повністю задовольняє вимогам до вимірювачів концентрації метану (0,8 с).

На основі проведених досліджень математичної моделі

фільтрів очищення газу від пилу встановлено, що для захисту

вимірювальних перетворювачів концентрації газових компонент у

рудничній атмосфері вугільних шахт необхідно використовувати

металокерамічний циліндричний фільтр тонкого очищення класу F9.

Це тип фільтра має тонкість пір до 7 мкм при його пиловій ємності

до 100 г/м2, що відповідає середній ефективності очищення більше 95 %.

У результаті проведених досліджень обґрунтовано та обрано геометричні

розміри реакційної камери вимірювального перетворювача концентрації

метану. Радіус внутрішньої поверхні циліндра повинен бути не більше 0,5 см

при товщині стінок фільтра не більше 0,15 см. Об'єм реакційної камери при

цьому складає Vк=3,14×10–6 м3. Провідність такого циліндричного фільтра при

дифузійній провідності не менше 900×109 з тонкістю пір не більше 7  мкм

складає не менше gф=8,85×10–6 м3/с. При оцінці цих параметрів постійна часу

циліндричного металокерамічного фільтра становить не більше 0,36 с.

Гранична тривалість роботи до його заміни становить 140 діб, що цілком

задовольняє висунутим вимогам до швидкодіючих вимірювачів концентрації

метану. Час, протягом якого необхідно забезпечити стабільність вимірюваль-

них значень швидкодіючих вимірювачів концентрації метану для

умов рудничної атмосфери вугільних шахт, складає від 15 до 30 діб (СП-1) [2].
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2.3 Створення математичної моделі оптичного вимірювального

каналу концентрації метану

2.3.1 Структура формування інформаційного сигналу в каналі

вимірювання концентрації метану

На основі структурної схеми комп’ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи концентрації метану в рудничній атмосфері

вугільних шахт [3, 4, 7] розроблено схему формування інформаційних

параметрів і дестабілізуючих факторів оптико-абсорбційного вимірювального

каналу концентрації метану, яку наведено на рис. 2.13. До складу вимірюваль-

ного каналу концентрації метану в рудничній атмосфері шахт входить

оптоелектронний та аналоговий блоки. Оптоелектронний блок

вимірювача складається з джерела випромінювання (ДВ), модулятора

оптичного випромінювання (МД), вимірювального відкритого оптичного

каналу (ОК) і фотодетектора (ФД). До складу аналогового блоку входить

фотоприймальний пристрій (ФПП), демодулятор (ДМ) інформаційного сигналу

та нормувальний перетворювач (НП), який нормує характеристику перетворен-

ня вимірювача до уніфікованого вигляду для подальшого перетворення та

обробки у цифровому вигляді з передачею вимірювальної інформації про

зміну концентрації метану до системи аерогазового захисту вугільних шахт.

Для отримання характеристик перетворення швидкодіючого

оптоелектронного вимірювального каналу концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт здійснено облік інформативного параметра –

концентрації метану ( 4СНС , об.%) та дестабілізуючих факторів – конструктивні

параметри оптико-абсорбційного вимірювального каналу. Дослідження

впливу зміни зазначених факторів та розробка методів компенсації

зміни концентрації вугільного пилу, запилення лінз та вікон

оптоелектронних компонентів вимірювача, а також зміни

температури (Т) на його метрологічні характеристики наведено у розділі 3.
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Принцип вимірювання базується на поглинанні оптичного випроміню-

вання у ОК та описується законом Бугера-Ламберта-Бера [59, 91, 127], який

зв’язує інтенсивність поглинання ( ОКВИХI ) з довжиною шляху ( l ) та концентра-

цією вимірювального газового компоненту (ССН4) та описується таким виразом:

( ) ( ) ,,,,, 4,,
4

lCРТK
ОКВХСНОКВИХ

МСНеIlРТCI ××-×= ll (2.40)

де ОКВХI  та ОКВИХI , Вт/срад – інтенсивності вхідного та вихідного потоків

оптичного випромінювання у ОК; ССН4 М, моль/см3 – молярна концентрація

газового компоненту в вимірювальному каналі; l , м – товщина аналізованого

шару, значення якої дорівнює довжині ОК; ( )РТK ,,l  – коефіцієнт перетину

спектра поглинання оптичного випромінювання газовим компонентом,

величина якого залежить від температури (Т ) і тиску ( Р ) газової суміші.

Автором у роботах [3, 7] на основі експериментальних даних

про молекулярне поглинання перетину спектру метану [91, 128, 129]

розроблено математичні моделі, які описують коефіцієнт перетину

спектру поглинання оптичного випромінювання метаном ( ( )РТK ,,l ). Матема-

тичне очікування відносного відхилення експериментальних значень [128]

від результатів моделювання, які наведено у роботах [3, 7], не перевищує ±3 %,

що підтверджує адекватність розробленої моделі перетину спектру.

Для вибору конструктивних параметрів ОК рекомендується

використовувати комплексний параметр оптичної щільності вимірювального

каналу (DСН4), який визначається за такою функціональною залежністю:

( ) ( ) .,,,,,, 444 lСPTKlРТСD МСНСНСН ××= ll (2.41)

Під час вимірювання об’ємної концентрації газу ( ,%4 обСНС об.%)

здійснюється перерахування з об’ємної до молярної ( ,4 МСНС моль/см3)

концентрації [33]:
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( ) ,10
100

,, 64
%444

-×
××

×
==

TR
PСPTССС СН

обСНСНМСН (2.42)

де Т  і Р  –  температура і тиск газової суміші; R , Дж/(моль·К) – універсальна

газова постійна.

Оптична щільність аналізованої газової суміші для визначення

об'ємної концентрації газу розраховується на основі формули:

( ) ( ) ( ) .,,,,,,,, 4444 lPTССPTKlРТСD СНМСНСНСН ××= ll (2.43)

Під час використання формул (2.40), (2.41) і (2.43) визначено коефіцієнт

передачі оптичного каналу ПРТ  (див. рис. 2.13), який дорівнює відношенню

інтенсивності вихідного ( ОКВИХI ) до вхідного ( ОКВХI ) оптичних потоків ОК:

( ) ( )( ).,,,,exp,,,, 444 lРТСDlРТСТ СНСНСНПР ll -= (2.44)

З аналізу формули (2.44) видно, що коефіцієнт передачі оптичного каналу

є нелінійною функцією п'яти змінних, три з яких ( РТССН ,,4 ) характеризують

стан рудничної атмосфери, l, мкм – довжина хвилі спектральних ліній

поглинання метаном, l, м – довжина вимірювальної бази оптичного каналу

(основний конструктивний параметр оптичного газоаналітичного вимірювача).

В оптоелектронному блоці необхідно забезпечити максимальний

коефіцієнт передачі ПРТ  відкритого ОК. Тому виникає задача

проведення досліджень впливу дестабілізуючих факторів (див. рис. 2.13) та

розробки методів і засобів для забезпечення мінімізації їх впливу.

Розробка та реалізація відповідних рекомендацій дозволить підвищити

якість аналітичних оптоелектронних вимірювачів концентрації газових

компонент, які розробляються або вдосконалюються, для виробничих

умов рудничної атмосфери вугільних шахт та систем екологічного моніторингу.
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Залежно від типу призначення та спеціалізованих функцій, що

реалізуються оптичними системами, використовують різні критерії їх якості.

До числа загальних критеріїв для більшості систем відносяться коефіцієнт

корисної дії оптичної системи Оh  (оптичний к.к.д.), який визначає втрати

потужності випромінювання у системі з обліком передавальної та приймальної

частини. Також до цих критеріїв відносяться коефіцієнт оптичного підсилення

системи, оптичну передавальну функцію, роздільну здатність і низку

пов'язаних з ними параметрів, які описують просторове розподілення системи.

У цій роботі автором під час складання моделі оптичного вимірювального

каналу концентрації метану запропоновано використовувати кількісний

критерій якості оптичної системи – максимум к.к.д. Також спільне використан-

ня оптичної передавальної функції, яка враховує просторову ( )zyх ,, , часову

( )qtt i ,,  та хвильову ( )l  здатності системи, дозволить отримати характеристики

перетворення вимірювального каналу з урахуванням зміни дестабілізуючих

конструктивних параметрів оптичної системи. Одержані дані використано

для розробки та вдосконалення комп’ютеризованих вимірювальних

систем концентрації газових компонент у рудничній атмосфері вугільних шахт.

Джерело випромінювання оптоелектронного блоку формує потік

випромінювання у спектральному діапазоні довжин хвиль від 1l  до 2l , який є

вхідним сигналом ОК. Цей вхідний сигнал описується спектральною

щільністю оптичної потужності ( ВХS ). У роботі запропоновано відмовитися від

механічних видів модуляції на користь електричним, що істотно підвищить і

метрологічні характеристики, і показники надійності засобу вимірювання.

Тому модуляція потоку оптичного випромінювання здійснюється імпульсами

струму амплітудою I з тривалістю імпульсу tі при шпаруватості q. Під час

попередніх досліджень встановлено, що характеристики і параметри джерела

випромінювання (як ДВ використовується СВД ІЧ-діапазону) істотно залежать

від зміни температури (Т). Тому при описі спектральної щільності

потужності вихідного сигналу ДВ враховано цей дестабілізуючий фактор.
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Під час аналізу математичної моделі оптичного вимірювального каналу

концентрації метану (див. рис. 2.13) запропоновано використовувати комплекс-

ний показник – оптоелектронних к.к.д. ( ОЕh ), який визначає частку корисного

сигналу, що надходить до входу вимірювального каналу. Цей сигнал

використовується для створення вихідного сигналу, який має інформативну

складову. К.к.д. залежить від дестабілізуючих факторів, найважливіші з яких:

– втрати потоку в оптичній системі вимірювача, значення яких

оцінюються оптичним к.к.д. ( Оh );

– втрати через відсутність належного спектрального узгодження

параметрів оптоелектронних компонент вимірювача (випромінювача

та приймача – враховується коефіцієнтом спектрального узгодження),

а також просторових параметрів приймача з параметрами оптичної та

електронної системи, значення яких оцінюється коефіцієнтом узгодження ( УЗh );

– втрати при модуляції та обробці модульованого сигналу, які

враховуються коефіцієнтом модуляції ( Мk ).

Отже, к.к.д. оптоелектронного вимірювального каналу

концентрації метану може бути розраховано за співвідношенням:

.МУЗООЕ k××= hhh (2.45)

Для оцінки величини оптоелектронного к.к.д. ( ОЕh ) необхідно розробити

моделі, на підставі яких провести такі дослідження:

– розробити і дослідити модель втрат потоку оптичного випромінювання

у відкритому каналі вимірювача концентрації метану;

– створити моделі просторового та спектрального узгодження параметрів

оптоелектронних компонентів вимірювача;

– оцінити втрати під час модуляції та обробки інформаційного

сигналу вимірювального оптичного каналу концентрації метану.
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2.3.2 Розробка моделі втрат потоку в оптичній системі вимірювача

Для більшості оптичних систем під оптичним к.к.д. Оh  зазвичай

розуміють відношення потоку ( ПРФ ), що надходить до приймача до

потоку, який надійшов від ДВ ( 0Ф ). Тому Оh  оцінюється за такою формулою:

,
0

ДО
ПР

О k
Ф
Ф

×== th (2.46)

де Оt  – коефіцієнт пропускання оптичної системи; Дk  – коефіцієнт

діафрагмування, що враховує можливе затемнення центру зіниці

лінзи, або віньєтування – затемнення крайового периметру лінзи.

Коефіцієнт пропускання оптичної системи ( Оt ). В оптичній системі

основні втрати випромінювання обумовлено віддзеркаленням на межах

оптичних середовищ, поглинанням у матеріалах оптичних компонентів

вимірювача, а також за під час віньєтування або діафрагмування

оптичних потоків випромінювання. На основі теорії оптичних

систем [130, 131] її коефіцієнт пропускання, що враховує втрати

на поглинання та віддзеркалення, описуються такою залежністю:

( ) ( ) ,11
111

ÕÕÕ
===

×-×-=
ЗN

n
дзn

p

m
оm

N

k
kО a rrt (2.47)

де N  – число поверхонь розділу; kr  – коефіцієнт віддзеркалення на

k-й поверхні розділу оптичного середовища; p  – число оптичних середовищ,

крізь які проходить випромінювання; оma  – коефіцієнт поглинання

роменів у m-му оптичному середовищі; дзnr  – коефіцієнт віддзеркалення

на n-й дзеркальній поверхні; ЗN  – число дзеркальних поверхонь.
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Основними компонентами оптоелектронного блоку, оптичну схему якого

наведено на рис. 2.14, разом з ОК вимірювача є СВД та ФД з лінзами

фокусування (Л1 і Л2) потоку оптичного випромінювання. Вибір СВД та ФД ІЧ-

випромінювання ґрунтується на узгодженості спектру поглинання метану в ОК

зі спектральними характеристиками, як СВД, так і ФД. Як ДВ вимірювального

каналу обрано СВД типу lms34LED [137] з 4,334 =LEDlmsl мкм, яка відповідає

максимальній інтенсивності спектральних ліній поглинання метану [91, 128].

За рекомендаціями виробника цих оптоелектронних компонентів обрано ФД

типу lms36PD [138], оскільки його спектральні характеристики найбільш

близькі та узгоджені зі спектральними характеристиками СВД типу lms34LED.

СВД ФД

ОК
Л1 Л2

nпов. nЛ1nнп
(nInAS)

nпов. nЛ2 nпов.

l

nнп
(nInAS)

1 2 3 4 5 6 7

j/2
DЛ

DВ

DД

Рис. 2.14. Оптична схема вимірювального каналу концентрації метану

Потоки випромінювання надходять до межі розділу середовищ за

нормаллю до поверхні. У діапазоні малих кутів падіння променя до межі розді-

лу коефіцієнта віддзеркалення практично залишається постійною величиною

[132]. Тому мале відхилення кута падіння до межі розділу, що обумовлено

кривизною лінзи, практично не впливає на коефіцієнт віддзеркалення.

Коефіцієнти віддзеркалення kr  (2.47) і пропускання kT  крізь межі розділу k та

k+1 середовищ визначаються коефіцієнтами заломлення цих середовищ (n), під

час нормального падіння променя ці залежності приймають вигляд [126, 133]:
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Коефіцієнт пропускання оптичного випромінювання, яке надходить

за нормаллю до поверхні розділу двох середовищ – напівпровідник-повітря

( ., повнпT ) для СВД та повітря-напівпровідник ( нпповT ., ) для ФД, визначається

за такою формулою (2.48) [134, 135]:

( ) ( )
( )
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для поверхні GaAs ( 54,3== GaAsнп nn ) – повітря ( 1. =повn ) він дорівнює 0,69;

InAs  ( 4,3=InAsn ) – повітря – 0,70; GaP ( 3,3=GaPn ) – повітря – 0,71. Біля

критичного кута виведення випромінювання з СВД коефіцієнт пропускання

( нпповповпн TT .,., = ) зменшується. У роботах [134 – 136] зазначається, що середній

коефіцієнт пропускання СТ  для таких напівпровідників зменшується не більше

ніж на 3 %, при цьому його значення складає 0,67; 0,68 і 0,69 відповідно.

Під час розробки оптоелектронного блоку вимірювального каналу

концентрації метану як ДВ використовуються СВД типу lms34LED [137], що

виготовлено на основі гратчастої гетероструктури InAsSbP/InAs з коефіцієнтом

заломлення оптичного випромінювання, величина якого складає 3,4.

Як оптичний матеріал, з якого виготовляються лінзи (Л1 і Л2)

оптичної системи (див. рис. 2.14), використовується синтетичний

сапфір (Al2O3), показник заломлення ( ( )l
32OАlЛ nn = )  якого залежить від

довжини хвилі випромінювання. У робочому діапазоні довжин хвиль

(від 2,8 до 4,4 мкм) оптоелектронних компонентів вимірювального каналу

концентрації метану показник заломлення ( )l
32OАln  змінюється від 1,720  до

1,649 [139], що складає не більше 5 %, тому цим фактором можна знехтувати.
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Коефіцієнт пропускання оптичної системи Оt , структуру якої наведено

на рис. 2.14, з обліком втрат оптичного випромінювання під час поглинання

та віддзеркалення на основі (2.48), розраховано за таким співвідношенням:
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З аналізу результатів оцінки коефіцієнта пропускання оптичної

системи, які наведено у формулі (2.49), можна зробити висновок, що

оптичний к.к.д. каналу без урахування втрат випромінювання під час його

введення до вікна ФД складає не більше 38 %. Основні втрати оптичної

потужності мають місце (див. рис. 2.14) на межах розділу 1 – 2 і 2 – 3

передавальної ( .1,., Лповповпн TT × ), а також 5 – 6 і 6 – 7 приймальної ( пнповповЛ TT .,.,1 )

частини системи. На основі проведених розрахунків за формулою (2.49)

їх величина складає 0,656 для кожного з вузлів вимірювального каналу окремо.

Зниження величини цих втрат є можливим завдяки використанню

об'ємного покриття відповідної форми активного елементу випромінювача

(СВД) і приймача (ФД). Це покриття повинно бути оптично прозорим

матеріалом з показником заломлення ( скn ), величина якого є близькою до

показника заломлення використаного напівпровідника ( cкInAs nn » ).

Це значно підвищує коефіцієнт введення та виведення оптичного випроміню-

вання. Перевага такого способу полягає у його простоті й технологічності, а

також у можливості одночасного забезпечення захисту активних елементів

СВД і ФД від механічних пошкоджень і впливу навколишнього середовища.

Під час заповнення просторів між СВД і Л1 (2 на рис. 2.14) та
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Л2 і ФД (6 на рис. 2.14) зникають межі розділів 2 – 3 і 5 – 6. При цьому

використане покриття оптоелектронних компонентів вимірювача виконує

функцію лінз. Отже, коефіцієнт пропускання системи О't , структуру якої

наведено на рис. 2.15, при обліку властивостей використаних покриттів та

відсутності меж розділів 2 – 3 і 5 – 6 відповідно розраховується за формулою:
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Під час проведення досліджень отримано залежність відношення

оптичних к.к.д. ( )скнпо nn ,'t  з використанням об'ємних покриттів

оптоелектронних компонентів вимірювача і ( )Лнпо nn ,t  без покриттів

від зміни показника заломлення цього покриття ( скn ), що наведено на рис. 2.15.

1,5

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

t'o/to

nск
1,0

Рис. 2.15. Зміна відношення оптичних к.к.д. ( )скнпо nn ,'t

з використанням об’ємних покриттів активних елементів СВД і ФД

та ( )Лнпо nn ,t  без покриття від зміни скn  у діапазоні від 1 до 4
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З аналізу залежності (див. рис. 2.15) можна зробити висновок, що під час

використання об'ємних покриттів СВД і ФД, які мають показники заломлення

оптичного випромінювання скn =1,8, досягається збільшення оптичного к.к.д. у

1,8 разів порівняно з системою без покриття оптоелектронних компонентів

вимірювального каналу концентрації метану. Як ці покриття рекомендується

використовувати такі халькогенідні стекла типу від Ge25Sb10S65, які мають

мінімальний коефіцієнт заломлення оптичного випромінювання 2,25, до

Ge15Ga10Te75 з максимальним – 3,415. Виробником використаних СВД і ФД у

вимірювальному каналі, на основі технологічних особливостей його

промислових потужностей, запропоновано використовувати халькогенідне скло

типу As2S3. Це скло має значення показника заломлення випромінювання 2,42

на довжині хвилі 3 мкм. При цьому оптичний к.к.д. збільшено у 1,7 разів

порівняно з системою без покриття оптоелектронних компонентів

вимірювального каналу. Зовнішній вигляд СВД типу lms34LED [137]

з покриття на основі халькогенідного скла типу As2S3 наведено на рис. 2.16.

As2S3

Рис. 2.16. Зовнішній вигляд СВД типу lms34LED

з покриттям із халькогенідного скла типу As2S3

Коефіцієнти віньєтування або діафрагмування (kВ, kД). Крім втрат на

поглинання та віддзеркалення в оптичній системі можливі втрати внаслідок

віньєтування або діафрагмування. Віньєтування – явище часткового обмеження

(затемнення) пучків світла, які надходять під кутом до діафрагми оптичної
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системи. Результатом цього явища є зниження яскравості зображення на краях

оптичної системи. Вплив цього явища може бути врахований коефіцієнтом

віньєтування, який дорівнює відношенню величин тілесних кутів або площ

поперечних перетинів пучків світла, що створюють зображення точок на краях.

У приймальній частині оптичної системи також можливими є втрати під час

діафрагмування, при цьому частина потоку втрачається у центрі об'єктиву. При

обліку умови, що СВД типу lms34LED є точковим ДВ з кінцевою

величиною півсферичного потоку Ф , який поширюється у тілесному

куті W= p2  срад, потік оптичного випромінювання визначається за формулою:

( ) ,ww dIФ ò
W

= (2.51)

де ( )wI  – просторова щільність потоку оптичного сигналу або характеристика

сили випромінювання ( ) ./ W= ddФI w

СВД формується просторовий потік з круговою симетрією в

перпендикулярному перетині та максимумом просторової щільності, що знахо-

диться на його вісі. Одержана поверхня має характер тіла обертання та

характеризується спрямованістю ДВ. Контур центрального перетину тіла

обертання продовж цієї осі утворює діаграму спрямованості СВД. У інженерній

практиці діаграму спрямованості випромінювача прийнято описувати в

декартовій системі координат функцією ( )jy .  Ця функція залежить тільки від

одного параметра j  – кута відхилення (розхилу) випромінювання від його осі

до напряму розповсюдження випромінювання. Під час використання цієї

нормованої діаграми спрямованості у роботі одержано аналітичний опис діаг-

рами спрямованості у полярній системі координат функцією ( ) ( )( )ba jjy ×= cos

[126] з одиничним вектором інтенсивності (I=1) і параметрами a=1 і b=501. На

рис. 2.17 наведено нормовані діаграми спрямованості СВД у діапазоні зміни

кута розхилу від 0 до 180°, де позначено 1 – індикаторний СВД (b=1); 2 – вимі-

рювальний СВД (b=9); 3 – вимірювальний СВД типу lms34LED (b=501) [137].
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Рис. 2.17. Діаграма спрямованості СВД

Коефіцієнти віньєтування та діафрагмування у цьому випадку

визначаються за такими співвідношеннями:

( ) ( );
2/2
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j

j
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D
D
Dlk

Л

Л

В

Л
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== (2.52)

( ) ( ) ,2/2,
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Л

Д
Д D

tglD
D
D

lk jj ××-
== (2.53)

де ЛD  – діаметр вхідної зіниці об’єктиву лінзи; ДD  – діаметр «сліпої»

плями – контррефлектора (див. рис. 2.14), величина якої залежить від

довжини оптичної траси та розраховується ( );2/2 jtglDD ЛД ××-=

ВD  – діаметр перетину оптичного випромінювання при його розхилі

щодо зіниці об'єктива (див. рис. 2.14), при цьому ( ).2/2 jtglDD ЛВ ××+=

Графіки залежності коефіцієнтів введення оптичного випромінювання

 на основі віньєтування або діафрагмування при зміні довжини траси (l)

ОК у діапазоні від 0 до 5 см та різних кутах розхилу ( )j , які

визначаються діаграмою спрямованості СВД (див. рис. 2.17), наведено на

рис. 2.18, де позначено: kВ і kД – коефіцієнти введення оптичного
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випромінювання до вікна лінзи при кутах розхилу 2, 6 і 10°, які обумовлено

віньєтуванням (2.52) або діафрагмуванням (2.53) оптичного випромінювання.

1 2 3 4 5
l, см

0,8

1,0

0,6

0,4

0,2

0

KВВ
kB (j=2о)
kД (j=2о)

kB (j=6о)
kД (j=6о)

kД (j=10о)
kB (j=10о)

Рис. 2.18. Графіки залежності kВ і kД при зміні довжини траси ОК

від 0 до 5 см та кутах розхилу 2°, 6° і 10°

З аналізу залежностей (див. рис. 2.18) можна зробити висновок, що під

час збільшення довжини оптичної траси зменшується коефіцієнт введення

оптичного випромінювання до вікна лінзи. Отже, зростають втрати потужності

випромінювання. Так, при куті розхилу ( °= 6j ) діаграми спрямованості СВД

типу Lms34LED (див. рис. 2.18, 3) і довжині траси ОК 5 см значення

коефіцієнта введення складає 0,48 під час діафрагмування та 0,66 під час

віньєтування. Ці значення відповідають розсіюванню 52 % і 34 % потужності

оптичного випромінювання. Тому чим меншою є довжина траси ОК, тим

меншими є втрати потужності на розсіювання. Зменшення довжини траси

призводить до зниження чутливості вимірювача концентрації газових

компонент. При цьому знижується відношення сигнал/шум вихідного сигналу
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вимірювача та його показники точності. Тому виникає задача встановити при

якій довжині траси ОК (l) забезпечується максимальне відношення сигнал/шум

вихідного сигналу вимірювача при мінімальних втратах оптичної потужності.

На основі оптичної щільності аналізованої газової суміші (2.43) та

коефіцієнта передачі оптичного каналу (2.44) оцінено відношення

сигнал/шум ( NSn / ) вихідного сигналу вимірювача концентрації метану:

( ) ( )
( ) ,

1см5,,,,05,0
1,,,,,

max
.%

min4

4
4/ -==

-
=

lРТСТ
lРТСТlСn об

СНПР

СНПР
СНNS l

l  (2.54)

де min4СНС  – поріг чутливості вимірюваної концентрації метану (0,05 об.%)

або мінімальна концентрація, за якої відношення сигнал/шум

на максимальній довжині траси ( см5max =l ) оптичного каналу дорівнює 1.

Зниження відношення сигнал/шум вихідного сигналу вимірювача ( BBk
NSn / ),

яке обумовлено зменшенням коефіцієнта введення оптичного

випромінювання ( BBk ) під час віньєтування (2.52) або

діафрагмування (2.53) розраховано за такою функціональною залежністю:

( ) ( ) ( ).см5,,,, 4/4/ =×= lСnlklСn СНNSBBСН
k

NS
BB jj (2.55)

Графіки зміни відношення сигнал/шум вихідного сигналу вимірювача

концентрації метану при її мінімальному значенні, яке визначається на рівні

величини абсолютної похибки вимірювань (±0,2 об.%), при зміні довжини

траси ( l ) оптичного каналу в діапазоні від 0 до 5 см та різних кутах

розхилу ( )j , що визначаються діаграмою спрямованості СВД (див. рис. 2.17),

наведено на рис. 2.19, де позначено: BBk
NSn / – зниження відношення сигнал/шум

при підвищенні BBk  оптичного випромінювання (2.52) і (2.53), що обумовлено

кутами розхилу 2; 6 і 10° (див. рис. 2.17) діаграми спрямованості СВД.



116

1 2 3 4 5
l, см

3

4

2

1

0

nS/N
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Рис. 2.19. Графіки зміни BBk
NSn /  вихідного сигналу вимірювача

при зміні довжини траси ОК від 0 до 5 см та кутах розхилу 2°; 6° і 10°

Аналіз залежності BBk
NSn / вихідного сигналу вимірювача (див. рис. 2.19)

показав, що для отримання необхідного відношення NSn /  при мінімальному

вимірюваному значенні концентрації метану (±0,2 об.%) та кутах розхилу 6 і 10°

діаграми спрямованості СВД (див. рис. 2.17), необхідно забезпечити довжину

траси ОК від 3,2 до 3,6 см. Довжина траси ОК, значення якої рекомендовано у

роботі, складає 3,4 см, при цьому BBk  = 0,678. Відношення NSn /  вихідного

сигналу вимірювача складає не менше 2,5, що дозволяє проводити вимірювання

концентрації метану з величиною абсолютної похибки не більше 0,08 об.%.

Оптичний к.к.д. ВК складає 44,0678,0647,0 =×=×= ДОО kth  порівняно з

25,0=Оh  без заливки СВД халькогенідним склом. На основі проведених

теоретичних досліджень, результати яких підтверджено лабораторними

випробуваннями, можна зробити висновок, що використання заливки

СВД, не менше ніж у 1,7 разів підвищує оптичний к.к.д. вимірювального

каналу, тим самим пропорційно підвищуються його показники точності.
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2.3.3 Створення моделі просторового та спектрального узгодження

параметрів оптоелектронних компонент вимірювача

У реальних конструкціях оптичних вимірювачів концентрації

газових компонент достатньо важко узгодити параметри приймача з

параметрами оптичних та електронних ланок. Тому ці фактори

враховуються коефіцієнтом узгодження, величина якого визначається

коефіцієнтами просторового ( ХУk ) та спектрального ( lk ) узгодження:

.lh kk ХУУЗ ×= (2.56)

Коефіцієнт просторового узгодження ( ХУk ). Одним з множників виразу

(2.56) є ХУk , який враховує можливу невідповідність між площею чутливого

елементу ФД ( )ФДА  та площею перетину потоку оптичного випромінювання

( )ФА  у місці встановлення ФД. Тому ефективність введення оптичного

випромінювання до вікна ФД оцінюється коефіцієнтом введення [126, 133]:

( )

( )
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2

1
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ò ò
¥

¥-

¥

¥-

===
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пад

вікна

Ф

ФД
ХУ (2.57)

де ( )yxQ ,  – просторова щільність потоку випромінювання, яке потрапляє за

нормаллю до плоскості ФД; 1a , 2a , 1b , 2b  – координати вікна фотоприймача

у системі координат XY (центр системи координат співпадає з точкою

перетину осі променю та плоскості фотоприймача); падФ  – величина потоку

(потужності) випромінювання променя, який потрапляє до плоскості ФД;

вікнаФ  – частина потоку від променя, який потрапляє до вікна ФД. Топографіч-

ний план введення випромінювання до вікна ФД наведено на рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Топографічний план введення випромінювання до вікна ФД

Просторова щільність потоку випромінювання, що потрапляє

за нормаллю до площини ФД, описується такою функціональною залежністю:

( ) ( ) ( )222

2
2
max

2
max ,,

yxr
rQyxqQyxQ норм ++

×=×= ,

яка має два параметри maxQ  і r . Параметр r визначає напівширину

просторової щільності потоку випромінювання. Цей параметр входить

до виразу нормованої просторової щільності потоку випромінювання

( )yxqнорм ,  та визначається за такою умовою:
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де проміньD  – діаметр променю потоку оптичного випромінювання СВД.

На основі співвідношення (2.58) встановлюється значення параметра

2/проміньDr = . Найбільше значення maxQ  визначається за такою умовою:

( ) ( ) ( ) .,4,%0
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2
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2
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.
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об

СН    (2.59)
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Величина ( )%0 .
4

об
СНпад СФФ ==  для залежностей (2.57) і (2.59)

визначається при %0 .
4

об
СНС = , тобто при максимальній величині потоку

оптичного випромінювання. З формули (2.59) встановлюється значення maxQ :
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Графік зміни ефективності введення оптичного випромінювання

до вікна ФД, який оцінюється коефіцієнтом введення (2.57) від неузгодженості

за координатами х і y оптичних осей СВД та ФД (див. рис. 2.20)

у діапазоні зміни аD  і bD  від – 1 мм до 1 мм наведено на рис. 2.21.
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Рис 2.21. Графік зміни коефіцієнта введення випромінювання до вікна ФД

від неузгодженості оптичних осей СВД і ФД
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Цей діапазон змін аD  і bD  для СВД типу lms34LED [137] та

ФД типу lms36PD  [138] становить подвоєне значення геометричного

розміру чутливого майданчика мм5,0== ФДФД bа  при діаметрі

променю СВД типу lms34LED, величина якого складає проміньD =0,5 мм.

Аналіз результатів моделювання коефіцієнта введення випромінювання

до вікна ФД від неузгодженості оптичних осей СВД і ФД (див. рис. 2.21) пока-

зав, що максимальне значення ХУk  становить 0,128 при неузгодженості оптич-

них осей на 0,05 мм за кожною із координатою. Ця величина неузгодженості

складає 10 % від геометричних розмірів чутливих майданчиків СВД і ФД. Під

час збільшення неузгодженості до 50 % від величини геометричних

розмірів майданчиків СВД і ФД значення ХУk  знижується до 0,072, що складає

більше 50 % втрат потужності та спричиняє практично пропорційне погіршення

метрологічних характеристик вимірювача концентрації метану. Величину

неузгодженості оптичних осей СВД і ФД вимірювача рекомендується

забезпечувати не більше 20 % від геометричних розмірів майданчиків СВД і

ФД. Це реально досягається з використанням сучасних технологій виробника

цих оптоелектронних компонент [137, 138]. При цьому значення ХУk

складає 0,119, що відповідає не більше 7 % втрат оптичного випромінювання.

Коефіцієнт спектрального узгодження ( lk ). Ефективність прийому

випромінювання у діапазоні довжин хвиль від 1l  до 2l  оцінюється

за допомогою коефіцієнта спектрального узгодження ( lk ), який

визначається за таким співвідношенням [126, 133]:

( ) ( )
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де ( )lФДs  – нормована спектральна характеристика чутливості ФД;

( )lСВДs  – нормована спектральна щільність потоку випромінювання СВД.
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На рис. 2.22 наведено: 1 – коефіцієнт пропускання оптичного

каналу ( )lСТ CHПР ,,4 l  при ССН4=4 об.%; 2 – нормована спектральна

щільність потужності СВД типу lms34LED ( ) ( )ll LEDlmsСВД ss 34= ; 3 – нормована

спектральна чутливість ФД типу lms36PD ( ) ( )ll PDlmsФД ss 36= .

2,5

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

02,0 3,0 3,5 4,0 4,5

s(l), TПР(ССН4,l,l)

l, мкм

2 31

Рис. 2.22. Нормовані спектральні характеристики СВД

типу lms34LED (2), ФД типу lms36PD (3) ОК1 та коефіцієнта

пропускання оптичного каналу при ССН4=4 об.% (1)

Як приймач ІЧ-випромінювання у роботах [3, 7] запропоновано

використовувати ФД типу PD36–03–TEC1–PR, який перекриває спектр СВД

типу LED34–TEC–PR–1. При розробці макетних та дослідних зразків

вимірювача концентрації метану автором запропоновано виробникові цих

оптоелектронних компонент збільшити коефіцієнт спектрального узгодження

СВД і ФД при звуженні спектру ФД практично до рівня спектра СВД

(див. 2 і 3 на рис. 2.22). Величина lk  згідно з розрахунками за формулою (2.60)

для СВД типу lms34LED і ФД типу lms36PD [138] складає 0,68, а для СВД типу

LED34–TEC–PR–1 і ФД типу PD36–03–TEC1–PR lk =0,24. Отже, під

час використання цих рекомендацій в 2,8 разів збільшений оптичний к.к.д. ВП.
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Величина коефіцієнта узгодження оптоелектронних компонент вимірю-

вача становить 081,068,0119,0 =×=×= lh kk ХУУЗ , що порівняно з =×= lh kkХУУЗ

029,024,0119,0 =×= без узгодження спектральних характеристик СВД і ФД.

Отже, це дозволило у 2,8 разів підвищити метрологічні характеристики

вимірювача концентрації метану. При оцінці цього показника виявлено, що

основну вагу у загальному коефіцієнті узгодженості має коефіцієнт введення

випромінювання до вікна ФД від неузгодженості оптичних осей СВД і ФД. Цей

показник є технологічним і залежить від якості юстирування оптичної системи,

яка повинна здійснюватися тільки у промислових умовах виробника СВД і ФД.

Споживачам цих оптоелектронних компонентів необхідно поставляти цільну

збірку у вигляді вимірювальної трубки. До складу цієї трубки входить СВД і

ФД із регламентованою довжиною бази (l=3,4 см) і необхідною якістю

юстирування оптичної системи (неузгодження оптичних осей СВД і ФД

має складати не більше 20 % від геометричних розмірів їх активних елементів).

2.3.4 Модель оцінки втрат при модуляції та обробці сигналу

Для підвищення вихідної потужності ДВ вимірювального каналу в роботі

запропоновано використовувати електронну модуляцію струму, який живить

СВД. Амплітуда імпульсів струму ( СВДI ) складає 1 А при періоді імпульсів

живлення
СВДIТ = 2000 мкс з тривалістю Іt =20 мкс. При цьому величина

шпаруватості складає
СВДIq =100. Під час організації модуляції шляхом

переривання потоку ( )tФСВД , величина якого є пропорційною ( )tIСВД ,

відбуваються втрати потужності сигналу – СВДФ0 . Величину цих втрат можна

оцінити за допомогою коефіцієнта 1Мk , який визначається за такою формулою:

( )
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Чисельник формули (2.61) визначає ефективне (середньоквадратичне)

значення потоку оптичного випромінювання. Розрахунок величини

коефіцієнта 1Мk , який оцінює втрати потужності при модуляції оптичного

потоку, складає 0,01. Величина цього коефіцієнта зменшуватиметься із

збільшенням шпаруватості імпульсної послідовності струму, який живить СВД.

Залежно від способу обробки сигналу, величина якого є

пропорційною СВДМ Фk 01 × , в електронній схемі вимірювача використовується та

або інша його частка, яку можна позначити як 2Мk . Величина цього

коефіцієнта визначає той факт, що у ланках вимірювального каналу, які

знаходяться після ФД, змінюється спектр цього сигналу з використанням

тільки його частини. Отже, коефіцієнт Мk  розраховується за такою формулою:

,21 МММ kkk ×=

та враховує втрати при модуляції (к.к.д. модуляції), оскільки Мk

визначає частку корисної потужності, яка використовується у вимірювачі

щодо немодульованого сигналу. Для визначення 2Мk  необхідно

оцінити частку потужності сигналу в смузі його пропускання

шляхом складання квадратичних значень коефіцієнтів окремих гармонік.

Для підвищення 2Мk  автором запропоновано не змінювати спектр сигналу

під час його демодуляції, а відновлювати його амплітудне значення за допомо-

гою синхронного детектора [9, 11]. Для цього потрібно передавати до

приймальної частини вимірювального каналу сигнал синхронізації, який має

інформацію щодо тривалості імпульсної послідовності та її період. При цьому

значення коефіцієнта 2Мk  наближується до одиниці. Так, при обліку похибки

аналогового синхронного детектора, величина якої складає не більше ±5 %,

значення 2Мk =0,95. Величина результуючого к.к.д. при модуляції склала

0095,095,001,021 =×=×= МММ kkk , це значення є максимальним при обраному

методі модуляції та демодуляції інформаційних вимірювальних сигналів.
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На підставі результатів математичного моделювання та

експериментальних досліджень оптоелектронного вимірювального каналу

концентрації метану, які підтверджують адекватність розробленої

моделі, оцінено оптоелектронний к.к.д. вимірювального каналу. Так,

без використання покриттів оптоелектронних компонентів вимірювача

та без належного спектрального узгодження СВД і ФД, значення ОЕh  складає:

41069,00,00950,0290,25 -×=××=××= MУЗООЕ khhh ,

під час використання ж заливки оптоелектронних компонент

халькогенідним склом типу As2S3, а також під час застосування СВД

типу lms34LED і ФД типу lms36PD, спектральні характеристики яких повністю

узгоджено між собою, величина оптоелектронного к.к.д. ( ОЕ'h ) становить:

41039,30,00950,0810,44''' -×=××=××= MУЗООЕ khhh .

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що

під час використання розроблених та обґрунтованих рекомендацій є можливим

практично у 5 разів підвищити оптоелектронний к.к.д. вимірювального

каналу. Це дозволить пропорційно зменшити величину основної абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану. Так, її регламентоване

значення складає ±0,2 об.% [2]. Під час застосування оптоелектронних

компонент СВД типу lms34LED [137] і ФД типу lms36PD [138] у

вимірювальних трубках, які зібрано у промислових умовах виробника,

дозволить здійснювати вимірювання концентрації метану з величиною

абсолютної похибки вимірювання не більше ±0,04 об.%. Це є істотно меншим

ніж у наявних вимірювачах концентрації метану для умов рудничної

атмосфери вугільних шахт, як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
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2.4 Розробка математичної моделі оптичного вимірювального каналу

концентрації пилу

Структура математичної моделі формування інформаційних параметрів і

дестабілізуючих факторів оптичного вимірювача концентрації пилу є

аналогічною до розглянутої моделі оптико-абсорбційного вимірювача

концентрації метану, яку наведено на рис. 2.13. На відміну від розробленої

моделі оптичного вимірювального каналу концентрації метану при описі його

оптичної щільності (2.41) використовується коефіцієнт перетину спектру

поглинання оптичного випромінювання метаном ( ( )РТK ,,l ). Значення цього

коефіцієнта залежить від температури (Т,  К)  і тиску (Р, кПа) газової суміші.

Тому під час створення математичної моделі оптичного вимірювального каналу

концентрації пилу необхідно замість ( )РТK ,,l  розробити модель спектрально-

го показника ослаблення для полідисперсного середовища ( ),,( СС DСК l ).

Відомо, що концентрація вугільного пилу є не єдиним фактором, зміна

якого впливає на поглинаючі властивості дисперсних систем [140], оскільки

абсорбція оптичного випромінювання залежить від форми і стану поверхні час-

тинок. Причому існує залежність показника поглинання ),,( СС DСК l  від дов-

жини хвилі (l ) та дисперсності частинок ( СD ). Це призводить до пропорційної

зміни ),,( СС DСК l  під час вимірювання концентрації полідисперсного пилу.

У розроблюваної математичній моделі вимірювача концентрації

вугільного пилу під час визначення характеристик перетворення оптичного

потоку при пропорційній зміні вихідної напруги вимірювального каналу,

здійснюється облік впливу полідисперсного складу вугільного пилу

на результат вимірювань. Облік впливу інших дестабілізуючих факторів, а

саме запилення оптоелектронних компонент вимірювача та зміни температури

на результати вимірювань концентрації вугільного пилу, а також

відповідні заходи щодо їх компенсації обґрунтовано і розроблено у розділі 3.
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Розробка моделі спектрального показника ослаблення оптичного

випромінювання полідисперсним пиловим аерозолем. Процес розсіювання

та поглинання світла твердими частками довільного розміру пилового аерозолю

вперше був описаний Ван де Хюльстом [141, 142]. Аналітичне рішення цієї

задачі отримано Мі на основі теорії електромагнітного поля Максвелла.

Це дозволяє отримати високу точність навіть під час слабкого поглинання

випромінювання малими та великими частинками пилу. Під час розв’язання

задачі Мі для монодисперсного пилу використовуються такі два основні

параметри: усереднений параметр дифракції ( ) rk ×= la l  у відносних одиницях

і комплексний показник заломлення ( ) ( )lcnl ×-= im , де ( ) lpl /2=k  –

хвильове число у вільному просторі; r , мкм – радіус сферичної частинки;

l , мкм – довжина хвилі оптичного випромінювання; n – показник заломлення

випромінювання у повітрі ( 0003,1=n ); величина ( )lc  показника поглинання

випромінювання частинками пилу, значення якої характеризує затухання

оптичного випромінювання відповідної довжини хвилі у неоднорідному

середовищі. Цей показник змінюється залежно від довжини хвилі

оптичного випромінювання та визначається за співвідношенням [142, 143]:

( ) .1004696,277060,0 6 llc ××+-= (2.62)

З обліком прийнятого допущення, якщо оптичне випромінювання є

неполяризованим, то величина електричного вектору описується як сума двох

взаємно-перпендикулярних і незалежних синусоїдальних коливань.

Ці коливання мають одиничну амплітуду в площині xy та розповсюджуються за

напрямом z. Якщо це поле взаємодіє з будь-якою однорідною ізольованою

частинкою, то з'являється поле випромінювання, що розсіюється у інших

напрямах ніж поле випромінювання, що падає. До поля розсіяного необхідно

додати поле випромінювання, що падає. Потік цього поля ослаблюється під час

розсіювання та поглинання випромінювання частинкою пилу. Також

випромінювання не віддзеркалюється від частинки на будь-яких частотах.
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При математичному описі поля розсіяного випромінювання з обліком цих

допущень, його можна описати двома скалярними компонентами А1 і А2.

Ці компоненти є амплітудами вектора електричного поля Ароз,  яка не

має складової за напрямом свого розповсюдження. Компоненти А1 і А2

відповідають перпендикулярній та паралельній площинам розсіювання, у яких

вимірюється кут розсіювання ( Q ). Розв’язання задачі Мі [141] дає комплексні

співвідношення для А1 і А2 у вигляді рядів, що сходяться, відповідно до формул:

( )( ) ( ) ( );
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де 1S  і 2S  – комплексні амплітуди, які не мають розмірності; n – позитивні

цілі числа; nV  і nt  – кутові коефіцієнти функції кута розсіювання )cos(Q=m .

Під час використання вектора Пойнтинга N для потоків

випромінювання, що падає та розсіюється, можна за їх відношенням визначити

диференціальний поперечний перетин розсіювання ( sd ) для частинки

в одиничному тілесному куті на відстані R  від джерела випромінювання:

( )( ) ,,, 2 wals l dR
N
N

md
пад

роз=Q (2.65)

де }Re{5,0 HEN ´=  – усереднений у часі потік енергії випромінювання,

що падає або розсіюється; H – вектор напруженості магнітного поля;

wd – елемент тілесного кута.

Під час використання теорії Максвела, а також враховуючи те,

що амплітуда розсіяної хвилі залежить від відстані ( 1-R ),

отримано диференціальний поперечний перетин для випадку

одиничного падаючого потоку, який має такий математичний опис:
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( )( ) ( )( ) .,,
2
1,, * walals ll dmААmd розроз Q×=Q (2.66)

Під час опису неполяризованого падаючого випромінювання, що

визначено у вигляді суми двох незалежних і лінійно-поляризованих

компонентів енергії, які дорівнюють між собою, отримано вираз для

коефіцієнта розсіювання [142]:

( )( ) ( )( ) ( ) .
2
1,,, *

22
*
11 walsals ll dAAAAmdmроз òò

WW

+=Q= (2.67)

Інтегрування виразу (2.67) здійснюється за тілесним кутом p4=W .

Коефіцієнт розсіювання має розмірність площі, тому амплітуди А1 і А2

у формулах (2.63) і (2.64) відносяться до випадку одиничного потоку,

який падає. Вони не залежать від геометрії частинок, оскільки

розмірності скорочуються при відношенні випромінювань, що розсіюються та

падають. Коефіцієнт розсіювання, який віднесено до геометричного

поперечного перетину частинки визначається таким безрозмірним параметром:

,
)),((

)),(( 2r
m

mQ роз
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als
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l =

який Ван де Хюльст [141] назвав фактором ефективності розсіювання. Так

під час інтегрування залежностей (2.63) і (2.64), які входять до (2.67), отримано:
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Аналогічно визначається коефіцієнт ослаблення та відповідний чинник

ефективності ослаблення (Qосл), який враховує внесок поглинання випроміню-

вання, що падає. Для Qосл з використанням оптичної теореми квантової механі-

ки, яку Ван де Хюльст назвав теоремою ослаблення, можна записати вираз:
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Вираз (2.69) визначає основні параметри теорії розсіювання Мі,

за допомогою якої можливо отримати решту величин. Ці величини є

необхідними для опису інтенсивності випромінювання, яке ослаблено

окремою частинкою при достатньо малому об'ємі полідисперсного середовища.

Значення основних функцій розсіювання та ослаблення визначаються

точністю розрахунків коефіцієнтів Мі аn і bn, які залежать тільки від

величин ( )lm  і la .  Коефіцієнти Мі аn і bn у (2.69), які встановлено

Ван де Хюльстом, розраховуються відповідно за рекурентними виразами [142]:
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де ( )laxn , ( )( )lal mAn ×  – функції Рікаті-Беселя дійсного аргумента,

які описано через комплексні кругові функції Беселю першого роду,

що мають порядок ( 2/1+n ). Ці функції визначаються за допомогою

рекурентних співвідношень такого вигляду [142, 144]:
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Початкові умови для виразів (2.72) і (2.73) записують у вигляді:

( ) ( ) ( );cossin0 lll aaax ×+= j (2.74)

( ) ( ) ( );sincos1 lll aaax ×-=- j (2.75)

( )( ) ( )( ).0 lala ll mctgmA ×=× (2.76)

Зважаючи на формули (2.69) та діапазон дисперсності частинок від minD

до maxD  мкм, вирази для опису спектрального показника ослаблення випромі-

нювання полідисперсним пиловим аерозолем з диференціальною функцією

( )СDf  розподілу частинок за розмірами визначається співвідношенням [140]:
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де kr  – щільність матеріалу частинки, для вугільного пилу 6102,1 ×=kr  г/м3 ,

( )( )lal ,mQосл  – фактор ефективності ослаблення, який не має розмірності.

Дослідження спектра поглинання оптичного випромінювання

полідисперсним пиловим аерозолем. Для вибору відповідного діапазону

довжин хвиль випромінювання оптичного вимірювача концентрації пилу

необхідно встановити найінтенсивнішу коливально-обертальну смугу перетину

поглинання зваженого полідисперсного вугільного пилу рудничної атмосфери

шахт. Це передбачає певні умови під час застосування теорії Мі до

вимірювання концентрації пилу в пилоповітряній суміші. Під час дослідження

полідисперсних пилових середовищ застосування оптичного методу обмежено

знизу умовою для усередненого параметра дифракції 30/)( min3232 <×= lpa D

[140, 145]. Таким самим чином встановлюється обмеження зверху:

32max 1,0 D××< pl , де 32D  – середній об'ємно-поверхневий діаметр частинок:
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де f(DС) – логнормальна функція розподілу частинок за розмірами у виробці ву-

гільної шахти з параметрами розподілу a, b, b, які встановлюються на основі

експериментальних даних для шахти при видобутку конкретної марки вугілля.

Для подальших розрахунків під час дослідження полідисперсного

середовища вугільного пилу встановлена функція розподілу f(DС) щільності

вірогідності цих частинок за розміром. Так, для найпоширенішої марки вугілля

«Т» експериментально встановлено [39] значення середньої концентрація

зваженого пилу (у процентному відношенні) в очисному вибої при відборі проб

аспіраційним пробовідбірником зваженого вугільного пилу марки «Т».

Ці дані за фракціями наведено у табл. 2.4, де стовпці мають такі позначення:

i – номер інтервалу розмірів частинок вугільного пилу; Di1 і Di2 –  ліва і

права межі інтервалу; Diср=0,5×(Di1+Di2) – середня точка інтервалу;

DDi=Di1–Di2 – ширина інтервалу; niср – частка загальної кількості частинок у i -у

інтервалі у відносних одиницях; fi=niср/DDi – значення функції розподілення

для i -ої фракції; fнорм і=fі / fmax – нормовані значення функції розподілення.

Таблиця 2.4

Процентне співвідношення фракцій зваженого у повітрі пилу

вугілля марки «Т» для очисних вибоїв пологих пластів

i Di1, мкм Di1, мкм Diср, мкм DDi, мкм niср,відн.од 610-×if fнорм і, відн.од

1 0 0,5 0,25 0,5 0,005 0,01 0,029

2 0,5 1,3 0,9 0,8 0,1 0,125 0,361

3 1,3 2,6 1,95 1,3 0,45 0,346 1

4 2,6 4 3,3 1,4 0,32 0,228 0,659

5 4 6 5 2 0,1 0,05 0,144

6 6 14 10 8 0,025 0,0031 0,009
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Функцію розподілу зважених частинок вугільного пилу за дисперсним

складом наведено на рис. 2.23. При цьому встановлено значення модального

розміру частинок d0=1,95 мкм та напівширина розподілу d=1,353 мкм,

на основі яких визначено такі параметри розподілу: b=1,653 і b=3,79×105.

0 2 4 6 8 10 12 14

1,0

DС, мкм

0,8

0,6

0,4

0,2

fнорм(DС), відн.од.

Рис. 2.23. Нормовані експериментальні значення (·) та

апроксимована функція розподілу пилу за фракціям

З аналізу характеристики розподілу зважених фракцій пилу в

повітрі рудничної атмосфери для очисного вибою пологого шару

(див. рис. 2.23) можна зробити висновок, що превалюють частинки з

дисперсністю від Dmin=1 мкм до Dmax=6 мкм, які мають підвищену здатність до

утворення вибуху. Нормуючий множник a у функції розподілу частинок (2.36)

зважаючи на ці межі і параметри розподілу визначається за таким виразом:
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Під час інтегрування виразу (2.78) у встановлених межах визначено, що

значення середнього об’ємно-поверхневого діаметра зважений часток
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вугільного пилу марки «Т» очисного вибою складає D32=3,78 мкм. Отже,

діапазон довжин хвиль оптичного випромінювання для вимірювачів

концентрації пилу з урахуванням обмежень знизу та зверху відповідно

складає: ,30/)( 32min D×> pl 40,0min >l  мкм і ,1,0 32max D××< pl 19,1max <l  мкм.

Отриманий діапазон довжин хвиль оптичного випромінювання

19,140,0 << l  мкм (видимий і частково ІЧ) має найбільшу інтенсивність

коливально-обертальної смуги перетину поглинання зваженого вугільного

пилу. На основі проведених досліджень встановлено значення Qосл (2.69) від

довжини хвилі l  випромінювання. При цьому розроблено алгоритм програми

розрахунку коефіцієнтів рівняння Мі аn і bn на основі рекурентних виразів

(2.70) – (2.76) у пакеті прикладних програм MathCAD. Кількість кроків ітерацій

N у розробленій програмі визначається точністю розрахунків. Так, ці

коефіцієнти вважаються знайденими, якщо дотримуватися такої умови [142]:

( ) ( ) ( ) ( ).Re1210Re12 11
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Залежність показника поглинання c(l) оптичного випромінювання

пилом (2.62) від довжини хвилі l наведено на рис. 2.24.

0,2
0

c(l), відн.од.

l, мкм
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

2,0

1,5

1,0

0,5

Рис. 2.24. Залежність показника поглинання пилу c(l)

від зміни довжини хвилі l у діапазоні від 0,40 до 1,19 мкм
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Залежності Qосл оптичного випромінювання (2.69) при lpal /D×=  в

діапазоні зміни довжини хвилі від lmin=0,40 мкм до lmax=1,19 мкм наведено на

рис. 2.25, де позначено: 1 – залежність Qосл монодисперсної фракції пилу

з діаметром частинок DС =1 мкм; 2 – DС =3 мкм; 3 – DС =5 мкм; 4 – DС =6 мкм.

1

2

3

4 1

0
0,2

Qосл(m(l),al), відн.од.

l, мкм
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

2
3
4

Рис. 2.25. Залежність фактора ефективності ослаблення Qосл

від зміни довжини хвилі l  у діапазоні від 0,40 до 1,19 мкм

На практиці Qосл для монодисперсного середовища не визначається,

оскільки більшість аерозолів є полідисперсними. Тому за аналогією з

монодисперсним середовищем вводиться поняття усередненого Qосл

для полідисперсного середовища [140, 146], який визначається таким чином:

( ) ( )( ) ( ) ( ) .,
max

min

2
max

min

2
__

÷
ø
ö

ç
è
æ ×¸÷

ø
ö

ç
è
æ ××= òò

D

D
ССС

D

D
СССосл dDDfDdDDfDmQQ lall  (2.81)

Залежність (2.81) для полідисперсного пилового аерозолю при зміні від

lmin=0,40 мкм до lmax=1,19 мкм представлено на рис. 2.26. Аналіз функції

усередненого фактора ефективності ослаблення випромінювання

(див. рис. 2.26) на межах інтервалу довжин хвиль (при 0,39<l£0,42 мкм і
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1,05<l£1,19 мкм) має нелінійний характер, а у діапазоні l від 0,42 до 1,05 мкм –

лінійний вигляд. Тому при виборі l для дослідження полідисперсного

пилового аерозолю з розмірами частинок від 1 до 6 мкм діапазон довжин

хвиль складає від lmin³0,42 мкм до lmax£1,05  мкм на лінійній ділянці

характеристики фактора ефективності ослаблення оптичного випромінювання.

0,2
0

Q (l), відн.од.

l, мкм
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Рис. 2.26. Залежність усередненого фактора ефективності ослаблення

випромінювання від довжини хвилі l  у діапазоні від 0,40 до 1,19 мкм

Для визначення характеристик перетворення оптичного вимірювача

концентрації пилу вибрано оптоелектронні компоненти. Як СВД запропоновано

використовувати СВД фірми CREE типу C503B-BAN (l=0,470 мкм),

C503B-GAN (l=0,527 мкм) і C503B-RAN (l=0,624 мкм) [147]. Ці СВД мають

максимальну силу світла від 23500 мкд (C503-BCN і C503-RAN) до 46100 мкд

(C503-GCN) під час живлення постійним струмом з амплітудою 100 мА. Кут

розхилу діаграми спрямованості у них дорівнює °=15j . Як ФД запропоновано

використовувати фотодіоди фірми Vishay Semiconductors – BPW21R [148], які

мають максимальний коефіцієнт просторового та спектрального узгодження з

обраними СВД. ФД типу BPW21R має високу інтегральну чутливість

(не менше 0,82 А/Вт) до спектра випромінювання з довжинами хвиль

від 0,347 до 0,813 мкм при високих показниках швидкодії (не більше 3 мкс).
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Розраховано параметри і обґрунтовано вимоги до оптичних лінз системи

коліматора. Отримано залежність коефіцієнта введення оптичного випроміню-

вання до об'єктиву фотоприймача від довжини бази ОК, який складає не менше

85 % при l = 135 мм. Це дозволило забезпечити максимальну чутливість

вимірювання концентрації вугільного пилу для умов рудничної атмосфери.

Розроблено модель вимірювального каналу концентрації пилу в діапазоні

її змін від 0 до 3000 мг/м3. Модель враховує зміну дестабілізуючого фактора,

який домінує, – дисперсності вугільного пилу, що дозволило оцінити значення

додаткових похибок вимірювань концентрації пилу від зміни цього фактору.

Так, при довжині хвилі 0,624 мкм (C503B-RAN) значення Qосл

(див. рис. 2.25) при діаметрі частинок пилу 3 мкм складає 1,512.

При зменшенні DС до 1  мкм Qосл підвищується до 2,165, що призводить до

зростання додаткової відносної похибки вимірювання концентрації пилу від

зміни DС у діапазоні від 1 до 3 мкм та складає – 43,2 %. При цьому абсолютне

значення додаткової похибки вимірювання концентрації пилу складає –

 1,30 г/м3 у діапазоні вимірювань від 0 до 3 г/м3 від зміни його

дисперсного складу від 1 до 3 мкм. Отриманий результат у 26 разів перевищує

величину основної абсолютної похибки вимірювання концентрації пилу

(± 50 мг/м3) у зазначеному діапазоні її вимірювань для існуючих вимірювачів.

Під час збільшення дисперсності пилу від 3 до 6 мкм Qосл зменшується до

0,371, що складає 75,5 % додаткової відносної похибки її вимірювання.

Це значення відповідає величині додаткової абсолютної похибки вимірювання

2,3 г/м3, що у 46 разів перевищує величину основної похибки вимірювань кон-

центрації пилу. Аналогічні дослідження проведено для вибраних довжин хвиль

оптичного випромінювання, отримані результати корельовано між собою.

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що

вимірювання концентрації пилу в діапазоні зміни її дисперсності від 1 до 6 мкм

є можливим тільки при обліку та компенсації цього фактора. При цьому

необхідно контролювати зміну параметрів функції розподілу частинок за

дисперсністю, що дозволить підвищити точність вимірювань. Для корекції
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результатів вимірювань концентрації пилу шляхом динамічної оцінки її

дисперсності запропоновано використовувати двопроменевий метод

вимірювань концентрації полідисперсного пилу [149, 150]. Використання цього

методу дозволяє оперативно відновлювати функцію розподілу на основі

порівняння відношення спектральних коефіцієнтів пропускання двох і більше

оптичних випромінювань з різними довжинами хвиль. Під час проведення

експериментальних досліджень доведено, що запропонований метод дозволяє

зменшити величину додаткової похибки від зміни дисперсності пилу до

значення основної похибки (± 50 мг/м3), що цілком задовольняє висунутим

технічним вимогам до вимірювачів концентрації пилу в рудничній атмосфері.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено модель розповсюдження метану в тупикових виробках на

основі теорії дифузійно-конвективного масоперенесення речовини, яка

дозволяє оцінити динаміку його концентрації, а також визначити миттєві

значення у заданій точці. На основі  результатів  теоретичних  та  експеримен-

тальних досліджень рекомендується внести поправки до Правил техніки безпе-

ки і ДСТУ ГОСТ 24032:2009 щодо швидкодії вимірювача концентрації метану

у бік зменшення її величини до 0,15 с, порівняно з існуючим показником 0,8 с.

Це забезпечить зниження вірогідності виникнення вибухонебезпечних

ситуацій у рудничній атмосфері шахт при раптових залпових викидах метану.

2. Аналіз результатів математичного моделювання фільтрів очищення

газу від пилу дозволив обґрунтувати геометричні розміри фільтра та реакційної

камери вимірювального перетворювача концентрації метану, що забезпечує

необхідну постійну часу (0,36 с). Здійснено оцінку граничного експлуатаційно-

го періоду фільтра до заміни, значення якого складає 140 діб. Це цілком

задовольняє висунутим вимогам до вимірювачів концентрації вугільного

пилу в умовах шахт. Одержаний результат мінімум у 5 разів перевищує

рекомендації ДСТУ [2] для групи стабільності СП-1 (від 15 до 30 діб).
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3. Розроблено математичну модель формування інформаційних парамет-

рів і дестабілізуючих факторів оптико-абсорбційного каналу вимірювання

концентрації метану. В основу розробленої моделі встановлено комплексний

показник – оптоелектронний к.к.д. Аналіз результатів математичного моделю-

вання та експериментальних досліджень вимірювального каналу концентрації

метану доводить, що використання СВД типу lms34LED і ФД типу lms36PD із

спектрально-узгодженими характеристиками та їх заливкою халькогенідним

склом типу As2S3 підвищує показник оптоелектронного к.к.д. у 5 разів.

Впровадження запропонованих рекомендацій під час розробки вимірювача

зменшило основну похибку вимірювання з ±0,2 об.%, згідно з вимогами ДСТУ,

до 0,04 об.%. Отриманий результат істотно перевищує показники точності

існуючих вітчизняних і зарубіжних аналогів вимірювачів концентрації метану.

4. Вдосконалено модель процесу взаємодії оптичного випромінювання з

полідисперсним пиловим середовищем, яку засновано на положеннях теорії Мі

щодо розсіювання та поглинання світла окремими частинками довільного

розміру. Під час моделювання одержано характеристику спектрального

ослаблення оптичного випромінювання полідисперсним пиловим аерозолем.

Результати моделювання доводять, що значення додаткової похибки

вимірювань концентрації пилу від зміни дисперсності частинок від 1 до 6 мкм у

4 рази перевищує величину основної похибки (± 50 мг/м3) у діапазоні її зміни

від 0 до 3000 мг/м3. Для корекції результатів вимірювань запропоновано

використовувати двопроменевий метод, що дозволяє відновити функцію

розподілу на основі вимірювальної інформації щодо відношення спектральних

коефіцієнтів пропускання двох і більше оптичних випромінювань на різних

довжинах хвиль. Технічна реалізація запропонованого методу дозволила

зменшити величину додаткової похибки від зміни дисперсності пилу до

значення основної похибки (± 50 мг/м3), що відповідає висунутим вимогам

до вимірювачів концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.
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РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛОГАЗОВИХ КОМПОНЕНТ

Під час розробки оптоелектронних інформаційно-вимірювальних систем

концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт необхідно

забезпечити регламентоване значення швидкодії при необхідних

статичних (див. п.п. 1.3) і динамічних (див. п.п. 2.1) показниках точності

засобів вимірювань, що визначено згідно з Правилами техніки

безпеки [30,44,49] і ДСТУ [2]. Під час аналізу існуючих методів і засобів

вимірювання концентрації пилогазових компонент (див. п.п. 1.2 і 1.3), а також

результатів математичного моделювання оптичних вимірювальних каналів

концентрації метану (див. п.п. 2.3) та пилу (див. п.п. 2.4), виявлено низку

дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери, а саме: наявність пилу, підви-

щення запилення вікон оптоелектронних компонентів вимірювача [151] та змі-

ни температури [154] рудничної атмосфери. Вплив цих чинників істотно зни-

жує метрологічні характеристики розроблюваних вимірювачів в умовах шахт.

Отже, постає необхідність оцінки впливу зміни зазначених дестабілізую-

чих факторів на статичні та динамічні показники точності розроблюваних

вимірювачів концентрації метану та пилу. Якщо значення метрологічних

характеристик засобів вимірювань перевищать припустимі межі, то необхідно

розробити методи [151 – 167] і засоби [168 – 177] компенсації впливу

вугільного пилу, запилення вікон оптоелектронних компонентів вимірювача

і температурних дрейфів їх вихідних сигналів, у комплексі з компенсацією

динамічної похибки результатів вимірювань [178 – 183]. Це забезпечить

підвищення точності вимірювань концентрації пилогазових компонент

і дозволить запобігти виникненню вибухонебезпечних ситуацій

при залпових викидах метану та пилу в гірничих виробках вугільних шахт.
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3.1 Розробка диференційного методу компенсації впливу пилового

аерозолю на результат вимірювання концентрації метану

Одним з основних дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери, зміни

якого суттєво впливають на метрологічні характеристики оптоелектронного

вимірювача концентрації метану, є наявність вугільного пилу в його відкритому

оптичному каналі [157, 158]. Для підвищення точності розроблюваного засобу

вимірювання концентрації метану завдяки зменшенню додаткової похибки

від зміни цього фактора, необхідно розробити метод компенсації впливу

пилового аерозолю на результат вимірювання концентрації метану [151].

В основу запропонованого методу компенсації покладено таку ідею

[4, 7, 151]: компенсаційний канал вимірювача має бути оптично прозорим для

спектральної смуги поглинання ІЧ-випромінювання метаном та має бути як і

основний вимірювальний канал оптично прозорим для розсіювання

випромінювання вугільним пилом. Для реалізації цього методу запропоновано

схему [3, 4] впливу інформативних параметрів і дестабілізуючих факторів

(див. рис. 3.1), зміни яких призводять до втрати потужності ІЧ-випромінювання

у відкритому ОК вимірювача концентрації метану в рудничній атмосфері шахт.

ТПрП(СС,l,l)
SВХ (l)

ТПр(СCH4,l,l)

SВИХ(ССН4,
СC,h,l,l)

ТПрДЗ(h)

CCH4 CC h

Рис. 3.1. Схема формування інформативного параметра при обліку

дестабілізуючих факторів, зміни яких призводять до втрат

потужності ІЧ-випромінювання у відкритому ОК вимірювача

У схемі на рис. 3.1 вплив інформативного параметра ССН4, об.% –

концентрації метану та дестабілізуючих факторів: СС, мг/м3 – концентрації пилу

у відкритому ОК вимірювача та h, мкм – товщину шару пилу, що осів на вікна
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оптоелектронних компонентів вимірювального каналу. Спектральну

щільність потужності ( )lВХS  оптичного потоку представлено у вигляді ланок,

які описані передавальними характеристиками: коефіцієнтом поглинання ІЧ-

випромінювання метаном ( ( )lСТ CHПр ,,4 l ), коефіцієнтом пропускання оптичного

випромінювання пиловим аерозолем ( ( )lСТ СПрП ,,l ) та коефіцієнтом пропус-

кання випромінювання, значення якого визначається товщиною шару пилу (h),

що осів на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача ( ( )hТ ПрДЗ ).

Значення цих коефіцієнтів передачі визначаються поглинанням та

розсіюванням у діапазоні довжин хвиль оптичного ІЧ-випромінювання.

Спектральна щільність потужності вихідного потоку оптичного

випромінювання вимірювального каналу ( )l,,,,4 lhССS СCHВИХ  несе інформацію

щодо зміни вимірювального значення концентрації метану та дестабілізуючих

факторів, а саме концентрації вугільного пилу й товщини шару пилу, що осів на

вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача [7]. Під час аналізу результа-

тів математичного моделювання вимірювального ОК концентрації метану

(див. п.п. 2.3) встановлено значення конструктивного параметра – довжини

оптичної траси l=3,4 см. Вибір цього значення базується на необхідності

забезпечення максимальної чутливості вихідного сигналу вимірювального

каналу до зміни концентрації метану та мінімальних втрат оптичної

потужності. Це обумовлено розсіюванням потоку оптичного випромінювання,

що призводить до зниження оптичного к.к.д. вимірювача (див. п.п. 2.3.2).

Для компенсації впливу зміни концентрації вугільного пилу в рудничній

атмосфері шахт на метрологічні характеристики вимірювача концентрації

метану в роботах [7, 11, 184] запропоновано використовувати у складі

вимірювача оптоелектронний блок. Цей блок складається з двох просторових

відкритих оптичних каналів: основного вимірювального (ОВК) та компенсацій-

ного (КК). Схемну реалізацію диференційного методу компенсації запилення

на результат вимірювання концентрації метану зважаючи на вплив зміни

дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери шахт наведено на рис. 3.2.
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Потоки ІЧ-випромінювання, які описано спектральною щільністю

потужності основного ( ( )11 lВХS ) і компенсаційного ( ( )22 lВХS ) СВД, надходять

до лінз коліматора (див. рис. 2.14). Ці потоки проходять крізь вимірювальний

(ОК1) і компенсаційний (ОК2) канали. У компенсаційному ОК2 на довжині

хвилі 2l  коефіцієнт поглинання ІЧ-випромінювання метаном повинен бути

мінімальним ( ( ) min,, 24 ®lCТ СНПр l ) (див. рис. 3.2). У обох вимірювальних

оптичних каналах на довжинах хвиль 1l  і 2l  коефіцієнти пропускання

оптичного випромінювання пиловим аерозолем ( ( )lСТ СПрП ,,l ) і шаром пилу

( ( )hТ ПрДЗ ), що осів на вікнах вимірювача, повинні бути практично однаковими.

ІЧ-потоки, що пройшли ОК вимірювача, надходять до лінз фокусування

(див. рис. 2.14). За допомогою цих лінз паралельні потоки направляються до

точок-фокусу, де розташовано фотодіоди ОВК і КК. Вихідні потоки каналів, які

описані у моделі спектральною щільністю потужності ( )14 ,,,, llhСCS ССНВИХl  і

( )242 ,,,, llhСCS ССНВИХ , надходять до фотодетекторів. Як фотодетектори запро-

поновано використовувати ФД (див. п.п. 2.3) з вихідними сигналами струму,

значення яких є пропорційними величинам потоків ІЧ-випромінювання:

( ) ( )

( ) .,,,,

,,,,,,,
2

1

4

44

ò×=

=×=

®

®

l

l

ll

l

dlhСCSS

lhСCФSlhСCI

ССНВИХIФ

ССНВИХIФССНФД

(3.1)

де IФS ®  – чутливість за струмом ( ФДI ),  який живить СВД,  під час

зміни оптичного потоку ІЧ-випромінювання ( ВИХФ ); 1l  и 2l  – діапазон

довжин хвиль спектральної чутливості ФД до сигналу СВД (см. рис. 2.22).

Вихідні сигнали струмів фотодіодів лінійно перетворюються

схемою попереднього підсилювача до сигналів напруг. Величина сигналів

напруги є пропорційною ( )lhСCU ССНВИХl ,,,4  і ( )lhСCU ССНВИХ ,,,42  змінам

вимірювальної концентрації метану та зазначеним дестабілізуючим факторам.

На основі проведених досліджень (див. п.п. 2.3.1) як ДВ основного
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вимірювального каналу ОК1 обрано СВД типу lms34LED [137] з довжиною

хвилі 4,334 =LEDlmsl  мкм, яка відповідає максимальній інтенсивності спектраль-

них ліній поглинання метану [127 – 129]. Для вибору ДВ компенсаційного ОК2

проведено додаткові дослідження зі застосуванням різних випромінювачів на

основі СВД. Під час аналізу коефіцієнта пропускання оптичного каналу

( ( )lСТ CHПр ,,4 l ), математичний опис якого наведено у п.п. 2.3 на основі

експериментальних досліджень спектра поглинання метану (див. рис. 3.3)

встановлено, що у діапазоні довжин хвиль від 2,2 мкм до 3,1 мкм інтенсивність

поглинання метаном ІЧ-випромінювання практично дорівнює нулю [157, 158].

Запропоновано використовувати для компенсації впливу пилового аерозолю та

запилення вікон відкритого ОК як ДВ для КК СВД типу LED29–TEC–PR–1,

який має довжину хвилі 2,9 мкм, що наведено у роботах [4, 7, 151, 157, 158].

Під час проведення експериментальних досліджень виявлено, що оптична

потужність обраних СВД типу LED29–TEC–PR–1 є у 2,2 рази меншою ніж у

СВД типу LED34–TEC–PR–1 ОВК. При цьому рівень шумової складової вихід-

ного сигналу LED29 є практично вдвічі більшим. Позбутися цього недоліку

запропоновано завдяки використанню подвоєного СВД типу 2хLED29, який

має в одному корпусі два активних кристали, а також СВД типу

LED29+LED34+LED29, який має один кристал з довжиною хвилі 3,4 мкм, а два

з 2,9 мкм. Запропоновані рішення не дали бажаного результату оскільки під час

виготовлення випромінювачів просторова неузгодженість двох кристалів СВД з

ФД склала більше 60 %, що у є 3 рази більшим за рекомендоване значення

(див. п.п. 2.3.3). Тому оптичний к.к.д. залишився практично на тому самому

рівні порівняно з однокристальним СВД. При цьому оптична потужність СВД

типу LED29 під час використання двох кристалів не подвоїлася, як очікувалося,

а збільшилася на (20 – 30) % порівняно з однокристальним СВД типу LED29.

На основі аналізу результатів проведених експериментальних досліджень

щодо реалізації диференційного методу компенсації впливу пилового аерозолю

на результат вимірювання концентрації метану запропоновано використовувати

спектральний діапазон довжин хвиль від 3,5 до 4,0 мкм. У цьому діапазоні
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виробником випускаються СВД двох типів lms36LED і lms38LED [137]. На

підставі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що під

час використання СВД типу lms36LED у КК, відношення чутливості вихідного

сигналу ОВК до КК складає менше 2 (для ОВК %В/170,0 об.
4 =ОВК

CHS ,  а для КК

%В/084,0 об.
4 =КК

CHS ). Отже, під час застосування диференційного методу

компенсації впливу пилового аерозолю на результат вимірювання концентрації

метану чутливість вимірювача знижується у 2 рази. Тому застосування СВД

типу lms36LED у КК погіршує метрологічні характеристики вимірювача вдвічі.

Лабораторні випробування СВД типу lms38LED показали, що відношення

мінімального значення чутливості вихідного сигналу ОВК до КК дорівнює 7

(для ОВК %В/170,0 об.
4 =ОВК

CHS ,  а для КК %В/024,0 об.
4 =КК

CHS ). При цьому чутли-

вість вимірювача знижується на 15 %, що є цілком задовільним результатом під

час розробки та експлуатації цих засобів вимірювання. На основі проведених

досліджень рекомендується використовувати СВД типу lms38LED у складі КК.

Величина коефіцієнта спектральної узгодженості оптоелектронних

компонентів вимірювача відповідно до розрахунків у п.п. 2.3.3 для СВД типу

lms34LED і ФД типу lms36PD [138] складає 0,68. Для СВД типу LED34–TEC–

PR–1 та ФД типу PD36–03–TEC1–PR коефіцієнт спектральної

узгодженості – 0,24, тобто у 2,8 разів збільшено оптичний к.к.д. ВП.

Тому використання одного типу фотодіодів як для ОВК, так і для КК є

неможливим. У роботі запропоновано використовувати ФД типу lms43PD [185]

для КК. При цьому значення коефіцієнта спектральної узгодженості для СВД

типу lms38LED та ФД типу lms43PD КК складає 0,79 (див. 4 і 5 на рис. 3.3).

На рис. 3.3 позначено: 1 – коефіцієнт пропускання оптичного каналу

( ( )lСТ CHПр ,,4 l ) при ССН4=4 об.%; 2 – нормована спектральна щільність

потужності випромінювання СВД типу lms34LED ( ( )lLEDlmss 34 ); 3 – нормована

спектральна чутливість ФД типу lms36PD ( ( )lPDlmss 36 ); 4 – нормована

спектральна щільність потужності СВД типу lms38LED ( ( )lLEDlmss 38 );

5 – нормована спектральна чутливість ФД типу lms43PD ( ( )lPDlmss 43 ).
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Рис. 3.3. Нормовані спектральні характеристики СВД і ФД

основного вимірювального (2 – 3), компенсаційного (4 – 5) ОК

та коефіцієнта пропускання оптичного каналу при ССН4=4 об.% (1)

Під час математичного моделювання отримано зміни спектральної

щільності потужності вхідних і вихідних сигналів основного вимірювального

(1 – 3) та компенсаційного (4 – 6) каналів при зміні концентрації метану,

вугільного пилу й товщини шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних

компонентів вимірювача, графіки яких наведено на рис. 3.4, де позначено:

1 – вхідний сигнал ОВК при ССН4=0 об.%; СС=0 мг/м3 та h=0 мкм; 2 – вихідний

сигнал ОВК при ССН4=4 об.%, СС=3000 мг/м3 та h=0 мкм; 3 – вихідний сигнал

ОВК при ССН4=4 об.%, СС=3000 мг/м3 та h=10 мкм; 4 – вхідний сигнал КК при

ССН4=0 об.%; СС=0 мг/м3 та h=0 мкм; 5 – вихідний сигнал КК при ССН4=4 об.%,

СС=3000 мг/м3 та h=0 мкм; 6 – вихідний сигнал КК при ССН4=4 об.%,

СС=3000 мг/м3 та h=10 мкм. Аналіз характеристики спектральної щільності

потужності вихідних сигналів оптичних каналів показав, що у КК присутній

вплив зміни концентрації метану на рівень його вихідного сигналу

(див. рис. 3.4, 5 і 6). Цей факт призводить до зменшення чутливості розроблю-

ваного вимірювача концентрації метану до зміни інформативного параметра.
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Рис. 3.4. Спектральна щільність потужності оптичного випромінювання

вхідних і вихідних сигналів ОВК (1 – 3) та КК (4 – 6) при зміни

концентрації метану, вугільного пилу та його шару на оптиці

Характеристики спектральної щільності потужності вихідних потоків

оптичного ІЧ-випромінювання (див. рис. 3.4) перетворюються відповідно до

виразу (3.1) на вихідні сигнали напруг ОВК і КК. Графіки зміни вихідних

напруг ОВК (див. рис. 3.5, 3 і 4) і КК (див. рис. 3.5, 1 і 2) вимірювальної систе-

ми від зміни концентрації метану в діапазоні від 0 до 4 об.%, вугільного пилу від

0 до 3000 мг/м3 і товщини шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних

компонентів, від 0 до 10 мкм, наведено на рис. 3.5, де позначено: 1 і 2 – вихідні

напруги КК при h=0 мкм та h=10 мкм; 3 і 4 – ОВК при h=0 мкм та h=10 мкм.

Під час аналізу результатів моделювання (див. рис. 3.5) встановлено, що

зміна концентрації пилу та шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних

компонентів вимірювача, в ОВК і КК призводить до адитивного зсуву вихідних

напруг обох каналів. Чутливість вихідних напруг ОВК і КК до зміни концент-

рації пилу в діапазоні від 0 до 3000 мг/м3 для кожного з каналів складає:
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Рис. 3.5. Зміна вихідних напруг ОВК (3, 4) і КК (1, 2) вимірювальної системи

від зміни концентрації метану, вугільного пилу і товщини шару пилу
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Відношення чутливості вихідних напруг ОВК до КК під час

зміни концентрації вугільного пилу визначає масштабний коефіцієнт, значення

якого забезпечує нормування амплітуд вихідних напруг вимірювальних

каналів, величина цього коефіцієнта становить .857,0/ 21 == ВИХ

C

ВИХ

C

U
C

U
CККU SSK

Чутливість вихідних напруг ОВК і КК до зміни товщини шару

пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача

в ОВК і КК, у діапазоні від 0 до 10 мкм для кожного з каналів дорівнює:
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Відношення чутливості вихідних напруг ОВК до КК під час

зміни товщини шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних

компонентів вимірювача в ОВК і КК, становить .858,0/ 21 == ВИХВИХ U
h

U
hККU SSK

На основі проведеного аналізу результатів досліджень можна зробити

висновок, що під час зміни концентрації пилу та товщини шару пилу, що осів

на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача можна усунути вплив цих

факторів як під час використання адитивної, так і мультиплікативної компенса-

ції. Оцінка величини чутливості вихідних напруг під час зміни зазначених

дестабілізуючих факторів дозволила отримати значення коефіцієнта для

нормування амплітуд вихідних напруг ОВК і КК, величина якого складає 0,86.

Розроблено два методи компенсації – лінійна адитивна та нелінійна

мультиплікативна. Використання цих методів дозволяє усунути вплив зміни

концентрації пилу та запилення вікон оптоелектронних компонентів вимірюва-

ча на результати вимірювань концентрації метану. Проведено дослідження з

реалізації та застосування кожного з цих методів під час їх використання у

розробленому двоканальному оптоелектронному блоці, який входить до складу

вимірювача концентрації метану для системи аерогазового захисту шахт.

Лінійний адитивний метод компенсації. Для реалізації лінійного

адитивного методу компенсації впливу зміни концентрації пилового аерозолю

та запилення вікон оптоелектронних компонентів вимірювача на результати

вимірювання концентрації метану розглянуто шляхи проходження потоків ІЧ-

випромінювання від СВД крізь основний вимірювальний ОК1 та компенсацій-
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ний ОК2. Зв’язок між вихідними сигналами напруг ОК1 – ОК2 та змінами

потоків ІЧ-випромінювання (3.1) є лінійним, тому математичний апарат методу

компенсації складено для вихідних напруг вимірювальних каналів. Під час

проходження потоків ІЧ-випромінювання крізь оптичні канали амплітудні

значення вихідних напруг зазнають зміни через втрати, які обумовлено трьома

факторами. Ці чинники виникають під час поглинання ІЧ оптичного

випромінювання: метаном ( )41 CHВИХПр СUD  і ( )42 CHВИХПр СUD ; пиловим аерозолем

( )СВИХПрП СU 1D  і ( )СВИХПрП СU 2D , а також шаром пилу, що осів на вікнах

оптоелектронних компонентів, ( )hU ВИХПрДЗ 1D  і ( )hU ВИХПрДЗ 2D . Отже, вихідні

сигнали вимірювального і компенсаційного каналів описуються залежностями:

( ) ( ) ( ) ( );,, 11411041 hUСUСUUhССU ВИХПрДЗСВИХПрПCHВИХПрВИХСCHВИХ D-D-D-=

( ) ( ) ( ) ( ).,, 22422042 hUСUСUUhССU ВИХПрДЗСВИХПрПCHВИХПрВИХСCHВИХ D-D-D-=

Втрати вихідного сигналу, які обумовлено поглинанням метану в

компенсаційному каналі вимірювача, мають бути мінімальними –

( )( )42min CHВИХПр СUD  (див. рис. 3.4, 5 і 6). Для виділення інформативної

складової ( )41 CHВИХПр СUD  необхідно забезпечити виконання умови:

2010 ВИХВИХ UU =  для ОВК і КК при концентрації метану в каналах %0 об.
4 =CHС .

На основі прийнятих допущень математичний опис методу лінійної

адитивної компенсації пилового аерозолю на результат вимірювання

концентрації метану представлено такою функціональною залежністю:
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   (3.2)

де ( )hССU СCHВИХ ,,4D  – вихідний сигнал напруги вимірювача концентрації

метану під час реалізації метода адитивної компенсації; ККUK  – коефіцієнт
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передачі за напругою вихідного сигналу КК для забезпечення рівності вихідних

сигналів 2010 ВИХВИХ UU = ; ADDUK  – масштабний коефіцієнт передачі за напругою.

Під час дослідження методу адитивної компенсації отримано залежність

вихідного сигналу вимірювача ( )hССU СCHВИХ ,,4D  від концентрації метану в

діапазоні від 0 до 4 об.% під час зміни концентрації вугільного пилу й товщини

шару пилу, що осів на вікнах (3.2), графіки яких наведено на рис. 3.6, де позна-

чено: 1 – вхідний сигнал ВИХUD  при СС=0 мг/м3 і h=0 мкм; 2 – СС=3000 мг/м3 і

h=0 мкм; 3 – СС=0 мг/м3 і h=10 мкм; 4 – СС=3000 мг/м3 і h=10 мкм.
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Рис. 3.6. Вихідний сигнал вимірювача ( )hССU СCHВИХ ,,4D  при адитивній

компенсації пилу та запилення вікон його оптоелектронних компонентів

Під час аналізу результатів досліджень методу лінійної адитивної

компенсації запилення (див. рис. 3.6) встановлено, що на ділянці від 0 до

2,5 об.% показники точності вимірювача не виходять за припустимі межі. При

цьому величина додаткової похибки вимірювання концентрації метану складає

±0,10 об.% при регламентованому значенні не більше ±0,20 об.% [2]. Під час

збільшення концентрації метану до 4 об.%, концентрації вугільного пилу до

3000 мг/м3 і товщину шару пилу до 10 мкм, що осів, значення додаткової
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абсолютної похибки вимірювання концентрації метану досягає ±0,16 об.%, що

також не перевищує регламентовані показники точності стаціонарних

метанометрів [2] та цілком задовольняє умовам експлуатації цих вимірювачів.

Нелінійний мультиплікативний метод компенсації. В основу неліній-

ної мультиплікативної компенсації покладено послідовну модель впливу

дестабілізуючих факторів, варіація яких призводить до змін потужності

оптичного випромінювання і вихідних напруг ОВК і КК. Вхідні сигнали

вимірювальних каналів представлено трьома ланками, які описують поглинан-

ня випромінювання метаном, розсіювання пиловим аерозолем і шаром пилу, що

осів на вікнах оптоелектронних компонентів. Співвідношення, які описують

зміну вихідної напруги ОВК і КК для цих факторів, отримано на основі коефі-

цієнтів передачі за напругою цих ланок (див. рис. 3.2) для кожного з каналів:

( ) ( ) ( ) ( );,, 11411041 hKСKСKUhССU ПрДЗUСПрПUCHПрUВИХСCHВИХ ×××=

( ) ( ) ( ) ( ),,, 22422042 hKСKСKUhССU ПрДЗUСПрПUCHПрUВИХСCHВИХ ×××=

де ( )41 CHПрU СK  і ( )42 CHПрU СK  – коефіцієнти передачі за напругою ОВК і КК,

значення яких обумовлено поглинанням ІЧ-випромінювання метаном;

( )СПрПU СK 1  і ( )СПрПU СK 2  – пиловим аерозолем; ( )hK ПрДЗU1  і ( )hK ПрДЗU 2  – шаром

пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача.

Розроблена модель дозволяє оцінити метрологічні характеристики

вимірювача концентрації метану з реалізацією нелінійної мультиплікативної

компенсації впливу пилового аерозолю та шару пилу, що осів на вікнах

оптоелектронних компонентів вимірювача. Під час використання цієї компен-

сації необхідно забезпечити, щоб вихідні сигнали ОВК і КК при концентрації

метану в них %0 об.
4 =CHС  дорівнювали один одному. Також необхідно забезпе-

чити, щоб коефіцієнт передачі за напругою КК, який обумовлено поглинанням

випромінювання метаном, дорівнював ( ) 142 ®CHПрU СK  (див. рис. 3.4, 5 і 6).

Отже, опис нелінійної мультиплікативної компенсації пилового аерозолю на

результат вимірювання концентрації метану представлено такою залежністю:
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де ( )hССK СCH ,,4d  – вихідний сигнал вимірювача концентрації метану при

реалізації мультиплікативної компенсації; MUXK  – масштабний коефіцієнт, який

використовується для нормування амплітуди вихідного сигналу напруги КК.

Під час дослідження методу мультиплікативної компенсації отримано

залежність вихідного сигналу вимірювача ( )hССK СCH ,,4d  від концентрації

метану в діапазоні від 0 до 4 об.% під час зміни дестабілізуючих факторів (3.3),

графіки яких наведено на рис. 3.7, де позначено: 1 – вхідний сигнал напруги

вимірювача при СС=0 мг/м3 і h=0 мкм; 2 – СС=3000 мг/м3 і h=0 мкм;

3 – СС=0 мг/м3 і h=10 мкм; 4 – СС=3000 мг/м3 и h=10 мкм.
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Рис. 3.7. Вихідний сигнал вимірювача ( )hССК СCH ,,4d під час зміни ССН4

від 0 до 4 об.% з мультиплікативною компенсацією запилення
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Характеристика перетворення оптоелектронного блоку (3.3), яку

отримано під час реалізації нелінійної мультиплікативної компенсації впливу

пилового аерозолю на результати вимірювань концентрації метану, є практично

лінійною у діапазоні від 0 до 4 об.%, який визначається згідно з вимогами до

точності стаціонарних метанометрів [1, 2]. У цьому діапазоні вимірювань

концентрації метану результати не залежать від концентрації вугільного пилу

та шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача.

Для зіставлення результатів проведених досліджень методів адитивної

(3.2) та мультиплікативної (3.3) диференційної компенсації впливу пилового

аерозолю на результат вимірювання концентрації метану здійснено нормування

(від 0 до 1) вихідних сигналів вимірювальних перетворювачів під час викорис-

тання кожного із запропонованих методів. При цьому чутливість нормованого

вихідного сигналу вимірювача до зміни концентрації метану в діапазоні

від 0  до 4 об.% складає ( ) 1об.
4 %25,0 -

=CHS  Для оцінки величини абсолютної

методичної похибки вимірювання концентрації метану як дійсне значення

використано вихідний сигнал нелінійного мультиплікативного методу:

( ) ( )
.

,,

4

44
4

CH

ССНADDnormССНMUXnorm
СН S

ССKССK -
=D

Графік зміни величини абсолютної методичної похибки вимірювання

концентрації метану під час використання адитивної щодо мультиплікативної

компенсацією запилення наведено на рис. 3.8, де 1 – значення абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану, яке дорівнює 0,1 об.%. 2 – при

товщині шару h=0 мкм пилу, що осів на вікнах вимірювача; 3 – h=10 мкм.

Оскільки згідно з вимогами ДСТУ [2] значення додаткової абсолютної похибки

вимірювання концентрації метану від зміни цих дестабілізуючих факторів

рудничної атмосфери вугільних шахт не повинно перевищувати значення

основної похибки (± 0,2 об.%), то в роботі прийнято подвійний запас за значен-

ням додаткової похибки вимірювання від зміни концентрації пилу, оскільки

під час експлуатації метрологічні характеристики вимірювача погіршуються.
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Рис. 3.8. Зміна методичної похибки вимірювання концентрації

метану під час використання адитивного щодо мультиплікативного

методу компенсації запилення

З аналізу залежності (див. рис. 3.8) отримано, що з підвищенням концент-

рації метану до 2,5 об.% при концентрації пилу до 3000 мг/м3, що складає

потрійний запас відповідно до ДСТУ [2] під час експлуатації цих вимірювачів

(1000 мг/м3) значення додаткової похибки не перевищує встановленої межі

(не більше ± 0,08 об.%). Під час підвищення концентрації метану до 4 об.%,

концентрації пилу до 3000 мг/м3 та зі збільшенням товщини шару до 10 мкм

пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача, значення

абсолютної похибки вимірювання концентрації метану досягає ± 0,16 об.%. При

цьому запас за величиною додаткової абсолютної похибки вимірювання

концентрації метану від запилення складає не менше 40 %, що є цілком

припустимим під час використання вимірювачів в умовах гірничих виробок.
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У реальних умовах експлуатації вимірювача під час осідання пилу на

його оптоелектронних компонентах адитивний метод компенсації має

дещо гірші експлуатаційні характеристики щодо мультиплікативного. Проте

адитивний метод є достатньо простим у реалізації, а саме під час налаштування

та градуювання, навіть з використанням аналогових ВП. Отже, в основу

розробки вимірювача покладено адитивний диференційний метод

компенсації впливу пилового аерозолю й товщини шару пилу, що осів на опто-

електронних компонентах, на результати вимірювання концентрації метану.

Структурну схему вимірювальної системи концентрації метану в

рудничній атмосфері з диференційним методом компенсації пилового

аерозолю наведено на рис. 3.9 [168, 169], де СВД1 і СВД2 – джерела

випромінювання ОВК і КК; ОК1 і ОК2 – відкриті оптичні вимірювальні кювети;

ФД1 і ФД2 – фотодіоди вимірювальних каналів; ПП1 і ПП2 – попередні

підсилювачі сигналів ФД; ФПР1 і ФПР2 – функціональні перетворювачі

вимірювальних каналів; ОП – обчислювальний пристрій; ЦІ – блок індикації

та реєстрації вимірювальної інформації; БК – блок керування; ЦКЗ – цифровий

канал зв'язку; АГЗ – система аерогазового захисту вугільних шахт.

СВД1 ФД1 ФПР1

ОК1

СВД2 ФД2 ФПР2

ОК2

БК

ОП

ЦІ

ЦКЗ АГЗ

ПП1

ПП2

Рис. 3.9. Структурна схема вимірювальної системи

концентрації метану в рудничній атмосфері з реалізацією

диференційного методу компенсації пилового аерозолю

Робота вимірювальної системи здійснюється під керуванням БК. Потоки

оптичного випромінювання від СВД1 і СВД2 одночасно надходять до відкритих

вимірювальних каналів ОК1 і ОК2,  у яких знаходиться газова суміш з
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вимірюваною концентрацією метану та пиловий аерозоль. Оптичні сигнали,

що пройшли крізь ОК1 і ОК2, перетворюються на електричні за допомогою ФД1

і ФД2 з попередніми підсилювачами вихідного сигналу (ПП1 і ПП2). Електричні

сигнали від ПП надходять до ФПР1 і ФПР2. Ці блоки забезпечують рівність

вихідних сигналів вимірювальних каналів при концентрації метану в них

ССН4=0 об.%, а також здійснюють масштабування вихідного сигналу. Під час

масштабування максимальний вихідний сигнал відповідає максимальному

значенню у діапазоні вимірювання концентрації метану, а мінімальний сигнал –

мінімальній концентрації метану. Електричні сигнали від блоків ФПР1 і ФПР2

передаються до обчислювального пристрою (ОП), де реалізовано

запропонований лінійний адитивний метод компенсації впливу пилового

аерозолю. В ОП розраховується значення концентрації метану в рудничній

атмосфері. Під керуванням БК дані щодо значення концентрації метану

виводяться на цифрову індикацію (ЦІ) та за допомогою цифрового каналу

зв'язку (ЦКЗ) передаються до системи аерогазового захисту (АГЗ) шахти.

Запропонований пристрій дозволяє підвищити швидкодію під час

вимірювання концентрації метану у вугільних шахтах, під час використання

відкритих оптичних вимірювальних каналів, у яких безпосередньо знаходиться

аналізована руднична атмосфера. Необхідні показники точності у системі

забезпечуються завдяки використанню диференційної компенсації впливу

вугільного пилу та шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів

вимірювача, на результат вимірювання концентрації метану. Для цього до

складу системи введено додатковий відкритий оптичний канал з

джерелом випромінювання (lms38LED), довжина хвилі якого знаходиться поза

максимумом спектра поглинання метаном ІЧ-випромінювання. Величини

додаткової похибки вимірювання концентрації метану під час реалізації

у вимірювачі запропонованого методу не перевищує ± 0,16 об.%, що є 1,3 рази

меншим за основну похибку вимірювання (± 0,20 об.%) та повністю

відповідає регламентованим технічним вимогам до швидкодіючого

вимірювача концентрації метану для умов гірничих виробок вугільних шахт.
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3.2 Обґрунтування та розробка методу функціональної корекції

результатів вимірювань концентрації метану для підвищення метрологічної

надійності вимірювача

Під час використання оптико-абсорбційного методу вимірювання

концентрації газів досягається висока швидкодія вимірювачів з

необхідними метрологічними характеристиками. Це є можливим під час

використання відкритих оптичних каналів з компенсацією впливу

запилення на результат вимірювання концентрації газових компонент.

Проте зі збільшенням періоду експлуатації вимірювача у виробничих умовах

частинки пилу з аналізованої газової суміші осідають на вікнах

оптоелектронних компонентів вимірювача. Це призводить до систематичного

зменшення рівня інформаційного сигналу. Так, під час зменшення

сигналу на 10 % [100] відношення сигнал/шум стає критичним для визначення

концентрації газу з необхідними метрологічними характеристиками.

Реальний період експлуатації вимірювачів концентрації метану в умовах

вугільних шахт складає сотні годин. Оскільки у процесі вимірювань необхідно

постійно здійснювати налаштування та градуювання вимірювача, що забезпе-

чує його необхідні показники метрологічної надійності [100], як характеристи-

ки засобів вимірювань під час збереження метрологічної справності. Ще одним

з недоліків відомого методу [157, 158] є необхідність використання двох різних

джерел випромінювання, що істотно ускладнює схемні рішення, налаштування

та градуювання вимірювальних перетворювачів, а також підвищує вартість

вимірювача. Так, під час аналізу декількох газових компонент у рудничній

атмосфері шахт необхідно використовувати апаратну надмірність [161, 162], що

призводить до появи додаткових похибок під час перекриття спектральних

характеристик різних типів СВД. Усунення зазначених недоліків вимагає

додаткової апаратно-програмної обробки результатів вимірювань для отриман-

ня необхідних метрологічних характеристик під час вимірювання концентрації

газів. Отже, виникає задача підвищення метрологічної надійності [153] оптико-
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абсорбційного вимірювача концентрації газів під час збереження його швидко-

дії, яку обумовлено наявністю відкритого оптичного каналу, при корекції

чутливості. Зміна величини чутливості залежить від осідання частинок пилу на

вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача. Це дозволить забезпечити

збільшення періоду безперервної роботи у реальних умовах експлуатації

промислових підприємств з високим рівнем запилення при необхідних

показниках швидкодії та регламентованих метрологічних характеристиках.

Реалізація запропонованого методу базується на таких ідеях [163, 186]:

1. Основний вимірювальний канал забезпечує регламентоване

значення швидкодії, він має бути відкритим.

2. Ввести до складу вимірювача зразковий канал, за результатами

вимірювання якого здійснювати корекцію результатів вимірювання

основного каналу. Зразковий канал має у своєму складі високоякісний кераміч-

ний фільтр очищення, у цьому каналі практично відсутні частинки пилу.

3. Періодично порівнювати між собою вихідні сигнали зразкового та

основного каналів. Під час перевищення межі припустимої похибки вимірю-

вання вводиться корекція завдяки збільшенню чутливості основного каналу.

4. Збільшувати чутливість основного вимірювального каналу під

час підвищення амплітуди струму живлення його джерела випромінювання.

Для вирішення зазначеної задачі запропоновано метод функціональної

корекції результатів вимірювань концентрації метану [153, 168]. Вихідний

сигнал основного відкритого каналу періодично порівнюють з вихідним

сигналом зразкового каналу. Під час систематичного збільшення різниці

вихідних сигналів вимірювальних каналів вводять корекцію вхідного сигналу

основного вимірювального каналу. Зразковий оптичний канал містить

високоякісний керамічний фільтр очищення, який практично не пропускає до

каналу частинки пилу, що обумовлює його велику інерційність. Постійна часу

цих фільтрів складає не менше 10 с, тому рівень вихідного сигналу зразкового

каналу практично не зменшується за наявності пилу в газовій суміші.

У вихідному сигналі основного каналу наявна систематична складова
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похибки, величину якої обумовлено наявністю частинок пилу в зовнішньому

середовищі. Отже, у вимірювальному каналі спостерігається тенденція до

зростання систематичної складової вихідного сигналу вимірювача протягом ча-

су його експлуатації. Під час періодичного порівняння вихідних сигналів зраз-

кового та основного каналів аналізують отримані результати вимірювань кон-

центрації газів. Якщо різниця вихідних сигналів вимірювальних каналів систе-

матично зростає та виходить за межі додаткової абсолютної похибки вимірю-

вання, то здійснюють розрахунок впливу керування на джерело випромінюван-

ня основного каналу вимірювача під час збільшення його струму живлення.

Для реалізації цього методу вимірювання запропоновано таку схему

(див. рис. 3.10) формування інформаційного параметра з дестабілізуючими

факторами, варіація яких призводить до зміни потужності випромінювання в

основному відкритому та зразковому каналах вимірювача концентрації

метану. У цій схемі вплив інформативного параметра ( 4СНС , об.% – концентрація

метану) та дестабілізуючих факторів ( СС , мг/м3 – концентрація пилу і h , мкм –

товщина шару пилу, що осів на вікнах оптоелектронних компонентів)

призводить до зміни спектральної щільності потужності випромінювання

основного ( )11 , ISВХ l  та зразкового ( )22 , ISВХ l  каналів вимірювача концентрації

метану. Запропоновану схему (див. рис. 3.10) представлено у вигляді

ланок, які характеризуються коефіцієнтами поглинання ( ( )l,λCТ CHПр ,4 ) вимірю-

ваної концентрації метану в суміші ( 4CHС ), пропускання пилового аерозолю

( ( )lСТ CПрП ,,l ) з концентрацією пилу ( CC ) та пропускання ( ( )hТ ПрДЗ ), який

залежить від товщини шару ( h ) пилу, що осів на вікнах оптичного вимірювача.

Як джерело ІЧ-випромінювання обох вимірювальних ОК1 і ОК2

каналів використано СВД типу lms34LED [137] з довжиною хвилі оптичного

випромінювання 4,334 =LEDlmsl  мкм, яка відповідає максимальній інтенсивності

спектральних ліній поглинання метану (див. п.п. 2.3.1) [127, 128]. Сигнали від

СВД є вхідними сигналами вимірювальних каналів, які представлено

щільністю потужності оптичного випромінювання ( )11 , ISВХ l  і ( )22 , ISВХ l .
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Вихідні оптичні потоки ІЧ-випромінювання вимірювальних каналів, які

описано у моделі спектральною щільністю потужності ( )14 ,,,,, IlhСCS ССНВИХl l  і

( )242 ,,, IlCS СНВИХ l , надходять до фотодетекторів. Як фотодетектори обох

каналів використовується ФД типу lms36PD [138], який має вихідний сигнал

струму. Величини вихідних сигналів обох каналів є пропорційними до вихідних

потоків і визначаються за формулою (3.1). Вихідні сигнали струму ФД лінійно

перетворюються схемою попереднього підсилювача на сигнали напруг. Вели-

чини цих сигналів ( ( )14 ,,,, IlhСCU ССНВИХl  і ( )242 ,, IlCU СНВИХ ) є пропорційними до

зміни концентрації метану та дестабілізуючих факторів (див. рис. 3.10). Залеж-

ності зміни потоку оптичного випромінювання від зміни струму ( )11 IФВХ  і

( )22 IФВХ  є ват-амперними характеристики СВД, які описуються у вигляді:

( ) ISIФ ФIВХ ×= ® , (3.4)

де ФIS ®  – чутливість або коефіцієнт перетворення за струмом I , який

живить СВД, до величини оптичного потоку ІЧ-випромінювання.

Спектральна щільність потужності ІЧ-випромінювання від СВД ( )ISВХ ,l

на основі співвідношення (3.4) описується формулою:

( ) ( ) ( ) ( )l
p

ll ВХ
СВДФI

ВХВХВХ s
rIS

sISIS ×
××

=×= ®
0, , (3.5)

де ( )lВХs  – нормована спектральна щільність потужності СВД;

СВДr , мкм–1 – напівширина спектральної щільності потужності СВД [137].

При лінійному зв'язку між вихідними сигналами ОК1 і ОК2 та

зміною потоків ІЧ-випромінювання (3.1) сигнал корегування запропонованого

методу наведений для вихідних напруг вимірювальних каналів. Під час

проходження потоків ІЧ-випромінювання крізь оптичні канали значення їх ви-

хідних напруг 10ВИХU  і 20ВИХU  при концентрації метану %0 об.
4 =СНС  в ОК та від-

сутності впливу дестабілізуючих факторів визначаються за такою залежністю:
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( ) ISIU
ВИХUIВИХ ×= ® 00 ,

де
ВЫХUIS

0®  – чутливість вихідної напруги вимірювального каналу до зміни

струму, що живить СВД.

Зміну вихідних напруг оптичних каналів обумовлено трьома факторами,

що визначаються поглинанням ІЧ-випромінювання: метаном ( )41 CHВИХПр СUD  і

( )42 CHВИХПр СUD , пиловим аерозолем ( )СВИХПрП СU 1D  та шаром пилу, що осів на

вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача ( )hU ВИХПрДЗ 1D . При чому

вплив двох дестабілізуючих факторів наявний тільки в основному

вимірювальному каналі. При цьому вихідні сигнали основного та зразкового

вимірювальних каналів описуються такими функціональними залежностями:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( );

,,,

114111

14110141

101
hUСUСUIShU

СUСUIUIhССU

ВИХПрДЗСВИХПрПCHВИХПрUIВИХПрДЗ

СВИХПрПCHВИХПрВИХСCHВИХ

ВИХ
D-D-D-×=D-

-D-D-=

®

( ) ( ) ( )., 4224220242 202 CHВИХПрUICHВИХПрВИХCHВИХ СUISСUUIСU
ВИХ

D-×=D-= ®

Для реалізації запропонованого методу функціональної

корекції необхідно забезпечити рівність вихідних напруг основного

та зразкового вимірювальних каналів:

( ) ( ).IСUIhССU CHВИХСCHВИХ 242141 ,,,, = (3.6)

Рівність вихідних сигналів оптичних каналів (3.6) має місце за однакової

концентрації вимірюваного газового компоненту, а також за відсутності пилу у

вимірювальних каналах і запилення вікон його оптоелектронних

компонентів. Під час реалізації запропонованого методу необхідно провести

облік інструментальної похибки, величину якої обумовлено допустимим

відхиленням ДОПUD  (3.7) вихідних сигналів основного від зразкового вимірю-
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вальних каналів. Математичний опис запропонованого методу функціональної

корекції результатів вимірювань концентрації метану представлено виразами:

( ) ( ) ;,,,, 242141 ДОПCHВИХСCHВИХ UIСUIhССU D=- (3.7)

( ) ( ) ( )( )
( )( ) ,422

11411

202

101

ДОПCHВИХПрUI

ВИХПрДЗСВИХПрПCHВИХПрUI

UСUIS
hUСUСUIS

ВИХ

ВИХ

D=D-×-

-D-D-D-×

®

®

звідки

( ) ( )

( ) ( )
.

101101

202

101

202

112

112
11

ВИХВИХ

ВИХ

ВИХ

ВИХ

UI

ДОПВИХПрДЗСВИХПрП

UI

UI

UI

ДОПВИХПрДЗСВИХПрПUI

S
UhUСU

S
IS

S
UhUСUIS

II

®®

®

®

®

D+D+D
+

×
=

=
D+D+D+×

=D+

 (3.8)

Для оцінки працездатності запропонованого методу з використанням

наведеної залежності (3.8) проведено теоретичні та експериментальні

дослідження, результати яких представлено на рис. 3.11, де 1ВИХU  і 2ВИХU  –

характеристики перетворення вихідних напруг основного та зразкового

вимірювальних каналів у діапазоні зміни концентрації метану від 0 до 4 об.%:

1 і 5 – 1ВИХU при СС=3000 мг/м3, h=10 мкм для I2=1000 мА та I1=1054,5 мА;

2 і 6 – 1ВИХU при СС=3000 мг/м3, h=0 мкм для I2=1000 мА та I1=1026,6 мА;

3 і 7 – 1ВИХU при СС=0 мг/м3, h=10 мкм для I2=1000 мА та I1=1026,9 мА;

4 і 8 – 1ВИХU  і 2ВИХU  при СС=0 мг/м3, h=0 мкм для I1=I2=1000 мА.

Під час налаштування вимірювальних каналів їх вихідні сигнали 1ВИХU  і

2ВИХU  та характеристики перетворення мають співпадати між собою

(див. рис. 3.11, 4 і 8). Для виконання цієї умови під час реалізації запропонова-

ного методу у вимірювальних каналах здійснюють усунення адитивного зсуву

та під час градуювання вимірювача на максимальній концентрації метану

(4 об.%) усувають мультиплікативну складову похибки результатів вимірювань.

Під час підвищення СС=3000 мг/м3 в основному вимірювальному каналі

(див. рис. 3.11, 2) його характеристика перетворення адитивно зміщується на



165

1 В. Аналогічний ефект спостерігається під час збільшення ступеня запилення

вікон оптоелектронних компонентів основного вимірювального каналу до

h=10 мкм (див. рис. 3.11, 3). Для усунення впливу цих дестабілізуючих

факторів підвищують струм,  що живить СВД1 основного вимірювального

каналу, значення якого складає I1=1026,6 мА при СС=3000 мг/м3, h=0 мкм

та I1=1026,9 мА при СС=0 мг/м3 і h=10 мкм (див. рис. 3.11, 6 і 7, відповідно).

Під час комплексного збільшення СС=3000 мг/м3 і товщини шару пилу

h=10 мкм характеристика перетворення вимірювального каналу зміщується на

2 В (див. рис. 3.11, 1). Для виконання функціональної корекції результатів

вимірювань концентрації метану необхідно підвищити струм, який

живить СВД1 основного каналу, до величини I1=1054,5 мА (див. рис. 3.11, 5).

0,50

0,5

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

ССН4,
об.%

UВИХ, В

2,3

1

4,
5,6,
7,8

Рис. 3.11. Характеристики перетворення вихідних напруг основного 1ВИХU

(1 – 7) та зразкового 2ВИХU  (8) вимірювальних каналів під час зміни ССН4

З аналізу результатів досліджень (див. рис. 3.11) можна зробити висно-

вок, що у найгіршому випадку характеристики перетворення 1 і 5 на рис. 3.11

під час реалізації запропонованого методу функціональної корекції практично

співпадають з похибкою, величина якої не перевищує межі припустимої похиб-

ки вимірювання. Тому запропонований метод дозволяє компенсувати адитивну

складову похибки вихідного сигналу, величину якої обумовлено наявністю
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зважених частинок пилу та пилу, що осів на вікнах оптоелектронних

компонентів вимірювача в основному оптичному каналі. Це дозволить

проводити вимірювання у режимі реального часу та збільшити у 5 – 10 разів

період безперервної роботи і технічного обслуговування вимірювачів.

Визначення концентрації метану здійснюють під час обробки електрич-

них сигналів. Методика обробки електричних сигналів має таку послідовність:

спочатку визначають різницю сигналів вимірювальних каналів відповідно

до формули (3.7). Величина ДОПUD  не повинна перевищувати межі допустимої

абсолютної похибки вимірювання концентрації метану (±0,1 об.%). При обліку

чутливості вихідних вимірювальних каналів до зміни ССН4 (див. рис. 3.11):

( ) ( ) ,
%

В137,0
04

0547,0%0%4
об.

4

об.
4

об.
42

4

1

4
=

-
-

=
D

=-=
==

CН

СНВИХСНВИХU
CН

U
CН C

CUCUSS ВИХВИХ

граничне значення величини ДОПUD  не перевищує:

мВ.14137,01,01

44
±=×±=×D=D ВИХ

СН

U
CНСДОП SU

Якщо різниця вихідних сигналів основного 1ВИХU  та зразкового 2ВИХU

вимірювальних каналів не перевищує мВ14±=D ДОПU , то

визначають концентрацію метану за результатами вимірювань основного

відкритого каналу. У іншому випадку розраховують величини впливу

керування на СВД1 основного каналу відповідно до формули (3.7),

а потім на наступному циклі вимірювань розраховують концентрації

метану за характеристикою перетворення основного вимірювального каналу.

На рис. 3.12 наведено залежність струму, який живить

СВД1 основного каналу, від величини різниці вихідних напруг

вимірювальних каналів 21 ВИХВИХВИХ UUΔU -= . За отриманим значенням різниці

напруги розраховується величина струму 1I ,  яка збільшується до тих пір,
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поки різниця вихідних сигналів ВИХUD  вимірювальних каналів не

стане меншою за межу допустимої похибки вимірювання ( мВ14±=D ДОПU ).

0 0,5
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Рис. 3.12. Зміна величини струму, що живить СВД1 основного

вимірювального каналу, від величини різниці вихідних напруг ВИХUD

Зміна величини струму, який живить СВД1 основного каналу, від різниці

вихідної напруги вимірювальних каналів має лінійний вигляд (див. рис. 3.12).

Величина чутливості струму, що живить СВД, до зміни різниці

напруг основного та зразкового вимірювальних каналів відповідно складає:

( ) .
В

мА02,27
0960,2
010801

1
=

-
-

=
D
D

=D®D

ВИХ

ВИХ
IU U

UIS
ВИХ

Номінальні значення струмів, що живлять СВД основного та зразкового

каналів, складають мА100021 == II . Під час збільшення концентрації пилу до

1000 мг/м3 і товщини шару пилу до 5 мкм різниця вихідних напруг основного

та зразкового каналів дорівнює В824,0=D ВИХU . Для отримання значення

різниці вихідних напруг вимірювальних каналів менше ніж граничне значення
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величини допустимої похибки мВ14=D<D ДОПВИХ UU , значення якої складає

під час вимірювання концентрації метану не більше ±0,1 об.%, необхідно

збільшити амплітуду струму живлення СВД основного каналу на величину:

,мА3,22824,002,27
11 =×=D×=D D®D ВИХIU USI

ВИХ

при цьому амплітуда струму, що живить СВД, складає мА3,10221 =I ,

що менше 2,2 % від його номінального значення (1 А).

Збільшення концентрації пилу та запилення стекол у відкритому

вимірювальному каналі призводить до підвищення струму, який живить СВД1

основного каналу. При цьому його величина не повинна перевищувати

гранично-припустиме значення, яке становить 2,0 А для обраного типу

СВД [137]. Для забезпечення лінійності перетворення різниці вихідних напруг

вимірювальних каналів до величини струму 1I  встановлено межу перевищення

його амплітуди, яка складає 10 % від номінального значення. Якщо під час

експлуатації вимірювача значення струму СВД1 основного каналу перевищує

встановлений максимальний рівень ( мА1100max1 =I ), то системою формується

сигнал про проведення технічного обслуговування та діагностики

вимірювача. Інформацію щодо зміни концентрації метану з сигналами про

проведення технічного обслуговування вимірювача виводять до індикатора та

засобами цифрового каналу зв'язку передають до системи АГЗ вугільних шахт.

Під час реалізації методу функціональної корекції результатів

вимірювань концентрації метану використовується оптоелектронний

блок у складі вимірювача. Блок складається з двох просторових оптичних

каналів: основного відкритого (ОК1) і зразкового (ОК2).  До складу ОК2

входить високоякісний (керамічний) фільтр очищення (див. п.п. 2.2).

Структурну схему вимірювальної системи концентрації метану в

рудничній атмосфері шахт з реалізацією методу функціональної корекції

наведено на рис. 3.13 [172 – 175], де позначено СВД1 і СВД2 –  СВД

основного ОК1 та  зразкового ОК2 каналів;  ДСКН1 і ДСКН2 – джерела струму,
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які керуються напругою, для живлення СВД; СН – суматор напруг; ФД1 і ФД2 –

фотодіоди; БПН1 і БПН2 – блоки перетворення і нормалізації вихідних

сигналів фотодетекторів; ОП – обчислювальний пристрій; ЦІ – блок

індикації та реєстрації вимірювальної інформації; БК – блок керування;

ЦКЗ – цифровий канал зв'язку; АГЗ – система аерогазового захисту шахт.

СВД1 ФД1 БПН1

ОК1

СВД2 ФД2 БПН2

ОК2

БК

ЦІ

ЦКЗ АГЗ

ДСКН1

ДСКН2

U2(I2)

СН
U1(I1) DU1(DI1)

ОП

Рис. 3.13. Структурна схема вимірювальної системи концентрації метану

в рудничній атмосфері шахт з реалізацією методу функціональної корекції

Робота пристрою здійснюється під керуванням блока БК. Потоки

ІЧ-випромінювання від СВД1 і СВД2, які живляться від імпульсних джерел

струму, що керуються напругою (ДСКН1 і ДСКН2), одночасно надходять до

вимірювальних оптичних кювет (ОК1 і ОК2). Оптична кювета ОК1 є відкритою,

а до складу кювети ОК2 входить фільтр очищення газу, який має

середню ефективність очищення тонкодисперсного пилу Е = 95 %. Крізь

фільтр допускається просочування 5 % пилу менших фракцій (див. п.п. 2.2).

СВД1 і СВД2 встановлені на одній стороні вимірювальних кювет, а два

детектори оптичного випромінювання (ФД1 і ФД2) розташовано на іншій

стороні ОК1 та ОК2,  які знаходяться на одній вісі з СВД1 і СВД2. Аналогові

електричні сигнали від ФД1 і ФД2 надходять до БПН1 і БПН2. Одночасно

до БПН1 і БПН2 від імпульсних ДСКН1 і ДСКН2 надходять сигнали

синхронізації. БПН1 і БПН2 здійснюють синхронне детектування вихідних

імпульсних сигналів від ФД1 і ФД2. Також БПН1 і БПН2 здійснюють
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масштабування інформаційних сигналів до необхідного вхідного рівня ОП.

Вихідні електричні сигнали від вимірювальних каналів

перетворюються з розділенням у часі на цифровий код. Обробку сигналів

здійснюють за такою послідовністю: спочатку визначається різниця

сигналів основного та зразкового вимірювальних каналів. Якщо набуте значен-

ня не перевищує межі допустимої похибки вимірювання (не більше ±0,1об.%),

то розраховується концентрація метану за результатами вимірювань основного

каналу. У іншому випадку під час систематичного збільшення різниці вихідних

сигналів каналів розраховують величини ( )11 IU DD  до імпульсного ДСКН1.

За допомогою суматора напруг (СН) номінальне значення напруги ( )11 IU ,

величина якої є пропорційною до струму, що живить СВД1, складається з

( )11 IU DD  пропорційної різниці вихідних напруг вимірювальних каналів

( ВИХUD ). Величина ( )11 IU DD , значення якої є пропорційним до зміни

струму живлення стосовно його номінального значення, збільшується до тих

пір, поки різниця вихідних сигналів вимірювальних каналів ВИХUD  не стане

меншою за межі допустимої похибки вимірювань ( мВ14=D<D ДОПВИХ UU ).

У випадку якщо набуте значення струму, що живить СВД1 основного каналу,

перевищує встановлений максимальний рівень ( мА1100max1 =I ),

генерується сигнал про проведення технічного обслуговування

вимірювача. Під керуванням блоку БП дані про зміну концентрації метану

разом з сигналами про проведення технічного обслуговування

вимірювача виводяться до ЦІ та за допомогою ЦКС передаються до АГЗ шахт.

Запропонований метод [163, 164] і засіб [174, 175] функціональної корек-

ції результатів вимірювань концентрації метану дозволив підвищити показники

метрологічної надійності вимірювачів при регламентованих значеннях швидко-

дії та точності [2]. В умовах підвищеного запилення реалізація запропонованого

методу у вимірювачі дозволяє збільшити у 5 – 10 разів час його безперервної

роботи, а також період технічного обслуговування і діагностики оптичних

вимірювачів концентрації метану в умовах рудничної атмосфери шахт.
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3.3 Створення та дослідження методу захисту стекол від запилення

оптичного вимірювача концентрації метану у вугільних шахтах

Одним з основних дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери, зміна

якого істотно впливає на показники точності та метрологічної надійності

оптичного вимірювача концентрації метану, є наявність вугільного пилу [151].

Під час експлуатації вимірювача в умовах високої запиленості та зволоженості

відбувається забруднення його оптоелектронних компонент. Для підвищення

точності розроблюваного засобу вимірювання у рудничній атмосфері вугільних

шахт необхідно розробити метод захисту його стекол від запилення [156].

Оглядові стекла встановлюються у блоках випромінювача та фотоприй-

мача для захисту оптоелектронних компонентів вимірювача від запилення

(див. рис. 2.14). Під час експлуатації вимірювача стекла повинні мати малий

ступень запилення, щоб не спотворювалися результати вимірювань.

Зазвичай використовуються два шляхи захисту стекол: істотно зменшити їх

ступінь запилення або вводити автоматичну корекцію до результату

вимірювання для усунення впливу їх запилення. Найрезультативнішим

методом автоматичної корекції результатів вимірювань концентрації метану є

використання двоканальної схеми вимірювача (див. п.п. 3.1) [3, 4, 7, 157, 168].

Розроблений вимірювач призначено для використання у рудничній

атмосфері вугільних шахт як стаціонарний пристрій. Тому зі збільшенням

періоду безперервної роботи в умовах підвищеної вологості (до 100 %) та

запилення (СС більше 1 г/м3) відбувається запилення стекол, що призводить до

зниження метрологічної надійності вимірювача. Для запобігання потрапляння

пилу до стекол зазвичай використовується їх обдування чистим повітрям.

Цей метод, не зважаючи на його широке застосування, має низку недоліків [62]:

– повітря порушує структуру пилогазового потоку, при цьому

значення концентрації вимірюваного газового компоненту стає меншим

ніж у вимірювальному оптичному каналі порівняно з рудничною атмосферою;

– під час застосування обдування використовуються компресорні
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установки з очищеним повітрям, що ускладнюється в умовах вугільних шахт;

– цей метод вимагає додаткових енергетичних витрат, що призводить

до зменшення техніко-економічної ефективності вимірювача.

Одним з методів захисту стекол оптичних вимірювачів від запилення є

тепловий. Під час розміщення нагрітого тіла у об'ємі, що заповнено аерозолем

зважених частинок, навколо тіла виникає зона, в якій відсутній аерозоль.

Товщина зони залежить від різниці температур тіла та середовища, тиску газу,

розміру, форми тіла та не залежить від його хімічного складу. Гаряче тіло

відштовхує від себе частинки пилу. Це явище називається термофорезом і

спричиняється дією термофоретичних сил, які діють з боку газового середови-

ща на рівномірно нагріті частинки аерозолю, що знаходяться у ньому [187,188].

Для моделювання траєкторії руху дисперсних частинок необхідно

враховувати силу інерції частинок та інші основні сили, що впливають

на них. Диференційне рівняння руху записується у такому вигляді [187]:
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де iF  – додаткові сили, які впливають на частинку; u  – швидкість руху

середовища; m  – динамічна в’язкість середовища; Рd  – діаметр частинки;

DС  – коефіцієнт опору середовища:
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де ib  – коефіцієнти, які задаються за допомогою полінома.
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Рівняння (3.9) залежить від додаткових сил Fi, що діють

на частинку. Для обліку осадження частинок пилу під дією сили

інерції необхідно враховувати прискорення потоку, який оточує

частинку. Сили інерції розраховуються за такою формулою [187, 188]:
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Вплив додаткової сили перенесення частинок проявляється

під час виникнення перепаду тиску (дифузійна сила), яку можна розрахувати:

,2 х
uu

Р
РF Р

Р ¶
¶

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

де РР  – тиск потоку біля стінки; Р  – локальний тиск потоку.

При вимушеному нерівномірному температурному полі, яке утворюється

під час роботи зовнішнього джерела енергії, виникає сила термофорезу [188]:
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де TD  – термофоретичний коефіцієнт, який задається за допомогою поліному.

На основі аналізу результатів досліджень встановлено, що величина

термофоретичної сили є пропорційною діаметру частинки і температурному

градієнту [189]. У роботі [190] наведено результати досліджень зміни

швидкості термофорезу зважених у повітрі крапельок від температурного

градієнта, тиску повітря та розміру часток. Ці результати експериментальних

досліджень пояснюються на основі формул рухливості частинок. На основі

кінетичної теорії газів вираз для розрахунку швидкості термофорезу [189]:
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де Tu , м/с – швидкість частинки у полі температурного градієнта dT/dx, К/м;

Р , Па – тиск; ГК і ЧК , Вт/м2К – коефіцієнти теплопровідності газу та матеріалу

частинки; Мl , м – довжина вільного пробігу молекул; d , м – діаметр частинки;

Т , K – абсолютна температура газу; Гm , Па с – динамічна в’язкість повітря.

Стійкість газодисперсної системи обумовлено ступенем дисперсності,

концентрацією дисперсної фази, щільністю та структурою дисперсних части-

нок, вологістю, здібністю до седиментації та коагуляції. На стабільність систе-

ми впливають повітряні потоки. Стійкість газодисперсної системи залежить

від швидкості осадження пилу. Швидкість руху частинок залежить від сил,

які діють у середовищі, так опір середовища (FГ) описується законом Ньютона:
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де S , м2 – проекція поперечного перетину частинки за напрямом

руху; Гr , кг/м3 – щільність газового середовища; Чu , м/с – швидкість

руху частинки; K  – коефіцієнт опору, який є функцією числа

Рейнольдса (Re) та визначається експериментально [35]:
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Число Re визначає гідравлічний режим процесу. При малих значеннях Re

(К=24/Re) малі частинки мають невелику швидкість. У цьому випадку режим

руху газу щодо частинки є ламінарним. Тобто швидкість газу на поверхні

частинок дорівнює швидкості частинки. Далі за частинками газ рухається

паралельними струменями, які не змішуються та не утворюють завихрень.

При великих Re крупні частинки мають велику швидкість. При цьому рух газу

щодо частинок є турбулентним, тобто прикордонний шар відривається

від поверхні частинок, відбувається переміщення та завихрення струменів.

У цьому процесі окрім сил тертя беруть участь сили інерції.
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При цьому істотно впливає форма та шорсткість поверхні частинок. При

ламінарному режимі руху опір середовища описується такою залежністю [35]:
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Формула (3.13) є законом Стокса, який використовується для практичних

розрахунків дисперсних (від 0,1 до 40 мкм) аерозолів. Час, протягом якого

частинка може знаходитися у зваженому стані, визначається, перш за все, її

розмірами і щільністю. Витання та осадження пилу залежить від співвідношен-

ня сили опору середовища (FГ) і сили тяжіння (Fn), яка діє на частинку [35]:

( ) ( ) ,
6
1 3 gdgVgmF ГЧГЧп ××××-=××-=×= prrrr (3.14)

де Чr , кг/м3– щільність частинки; V , м3 – об’єм частинки, під час

розгляду обрано шароподібну форму; g , м/с2 – прискорення вільного падіння.

У випадку, якщо розміри пилу та щільність є достатньо великими, то час-

тинки падають зі швидкістю, яка зростає, оскільки опір газового середовища є

достатньо малим (Fn>FГ). Якщо розміри пилу відносно малі, а опір газового се-

редовища великий, то наступає такий момент, коли Fn=FГ. При цьому частинки

вітають у потоці повітря, який підіймає їх, та падають з постійною швидкістю

Чu  у спокійному повітрі, що описується законом Стокса (3.13). Для визначення

цієї швидкості прирівнюють силу тяжіння (Fn) з силою опору середовища (FГ):
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На рис. 3.14 наведено зіставлення швидкостей падіння частинок (uЧ) пилу

з термофорезом (uТ) при зміні його d від 1 до 20 мкм, де 1 – величина градієнта

температур dT/dx=5×103°C/м; 2 – dT/dx=10×103°C/м; 3 – dT/dx=15×103°C/м.
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Рис. 3.14. Зіставлення швидкостей падіння частинок (uЧ) пилу

від термофорезу (uТ) під час зміни дисперсності пилу від 1 до 20 мкм

З аналізу отриманої залежності (див. рис. 3.14) можна зробити висно-

вок [156], що при малому діаметрі частинок від 1 до 3 мкм навіть з мінімальним

значенням градієнта температур 5×103°С/м швидкість термофорезу на порядок

більшою ніж швидкість падіння частинок. Напрями сил термофорезу та падіння

частинок ортогональні, тому частинки у температурному полі переміщатимуть-

ся у сторону зменшення температури. Вони практично не осідатимуть на

стеклах оптоелектронних компонентів вимірювача. Під час збільшення

діаметра частинок пилу швидкості термофорезу та падіння частинок пилу

дорівнюють між собою. При цьому величина кута результуючого вектору

швидкостей складає 45°. Під час збільшення градієнта температур від 5×103 до

15×103°С/м спостерігається збільшення радіуса частинок, які можуть бути

перенесені від стекол. Так, при градієнті температур 5×103°С/м діаметр частинок

пилу, які можуть бути перенесені силами термофорезу складає не більше

7,2 мкм, а під час підвищення dT/dx до 15×103°С/м – збільшується до 11,8 мкм.
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Під час збільшення діаметра частинок домінує складова швидкості їх

падіння, а значення кута результуючого вектора наближується до нуля. Тому ці

частинки осідають на стеклах оптоелектронних компонентів вимірювача.

Для зменшення цього впливу необхідно збільшити градієнт температур,

що призводить до більшого розігрівання чутливого елементу та підвищення

енергоспоживання вимірювача. Отже, для перевірки теоретичної моделі

необхідно провести експериментальні дослідження методу захисту стекол від

запилення на основі ефекту термофорезу. Це вимагає розробки макетного

зразка вимірювача, що дозволить визначити значення температурного

градієнта, який забезпечить мінімальну запиленість стекол оптоелектронних

компонентів вимірювача. Оглядові стекла покривають тонким прозорим

струмопровідним шаром, до якого підводять електричний струм. Експеримен-

тально встановлено [191], що при різниці температур поверхні скла та

пилового аерозолю у 200°С забезпечується надійний захист від осідання пилу.

Для оцінки працездатності запропонованого методу захисту стекол від

запилення оптичного вимірювача потрібно розробити та створити макетний

зразок вимірювача концентрації метану. Для цього використано стекла зі

струмопровідним шаром, які створено у лабораторії мас-спектрометрії кафедри

фізики твердого тіла та фулеренів Донецького національного університету.

Величина напруги живлення, що підводиться до струмопровідної поверхні

скла склала 7,5 В при струмі 0,5 А. Значення температури струмопровідного

шару +120°С, а під час віддалення на відстань 5 мм температура знижувалась

до +66°С, при цьому величина градієнта температур не менше 10,8×103°С/м.

Проведення експериментальних досліджень розробленого макетного

зразка вимірювача здійснено у лабораторії вимірювальної техніки кафедри

електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ». Для проведення лабораторних

випробувань створено стенд, де фізичне середовище моделювалось пиловою

камерою з об’ємом VК = 0,082 м3 та швидкістю повітря не більше 5 м/с [8].

Як контрольний вимірювач використано сертифікований прилад ПКА-01 [87].

Лабораторні випробування макетного зразка вимірювача проводилися у
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чотири етапи. На кожному з етапів проводилися вимірювання середніх значень

вихідних напруг вимірювального каналу від зміни концентрації пилу в

лабораторному стенді. Вугільний пил засипався до лабораторної камери

порціями, об'єм якої відповідав зваженій концентрації пилу 300 мг/м3.

Дослідження проводилися у діапазоні зміни концентрації пилу від 0 до

3000 мг/м3 при температурі t=(25±2)°С та відносній вологості повітря не більше

60 %. На першому етапі проведено дослідження осадження вугільного пилу зі

захисною сіткою, яка здійснює детурбулізацію потоку повітря, при включенні

нагрівання стекол оптичного вимірювача. Для оцінки ефективності

використання цих елементів проведено другий етап випробувань, при якому

вимкнено нагрівання стекол. Аналогічні дослідження проведено на третьому та

четвертому етапах без використання сіток. У табл. 3.1 наведено результати

вимірювань вихідних напруг каналу макетного зразка під час осадження пилу

на стеклах вимірювача з використанням різних захисно-запобіжними засобів.

Таблиця 3.1

Результати експериментальних випробувань осадження вугільного

пилу на стеклах оптичного вимірювача концентрації метану
Фільтр-сітка з площею

комірок S=0,23x0,43=0,1 мм2 Без фільтру
СС, мг/м3

UВИХ1, В
при t=120°C

UВИХ2, В
при t=25°C

UВИХ3, В
при t=120°C

UВИХ4, В
при t=25°C

0 0,09 0,44 0,12 0,60
300 1,20 0,73 1,20 1,90
600 1,60 1,65 2,10 2,70
900 1,90 2,25 2,40 3,50

1200 2,20 2,85 2,90 3,60
1500 2,30 3,30 3,20 3,70
1800 2,40 3,50 3,40 3,90
2100 2,45 3,60 3,70 4,00
2400 2,50 3,80 3,80 4,10
2700 2,60 3,90 3,90 4,20
3000 2,70 4,00 4,00 4,30

0 0,43 2,60 0,65 2,78

при СС=0 мг/м3 DUВИХ1=0,43 –
 0,09=0,34 В

DUВИХ2=2,60 –
 0,44=2,12 В

DUВИХ3=0,65 –
 0,12=0,53 В

DUВИХ4=2,78 –
 0,60=2,18 В
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Для оцінки ефективності використання сітки та нагрівання стекол оптич-

ного вимірювача використано відносний приріст (d) DUВИХ при СС=0 мг/м3:

%,100
4

4 ×
D

D-D
=

ВИХ

ВИХiВИХ

U
UUd

де DUВИХ4 – залишкове значення UВИХ вимірювального каналу при

відсутності сітки та вимкненому нагріванні оглядових стекол; DUВИХi – залиш-

кові UВИХ при різних варіантах використання захисно-запобіжних засобів.

Оцінку ефективності використання захисно-запобіжних засобів від запи-

лення оптичного вимірювача концентрації метану наведено на рис. 3.15 [156].

0Без фільтра

t=25oC

20

40

60

80

100

З фільтром

t=25oC

Без фільтра

t=120oC

З фільтром

t=120oC

d, %

0 % 0,9 %

75,7 %
84,4 %

під час нагрівання нагріванні стеколбез нагрівання стекол

Рис. 3.15. Оцінка ефективності використання захисно-запобіжних

засобів від запилення оптичного вимірювача концентрації метану

На основі аналізу результатів випробувань (див. рис. 3.15 і табл. 3.1)

можна зробити висновок, що використання нагрівання стекол знижує запилен-

ня оптоелектронних компонентів вимірювача у DUВИХ4 / DUВИХ3 = 2,18 / 0,53 =

= 4,1 разів. Під час використання у вимірювачі сітки, що детурбулізує

повітряний потік, у комплексі з термофорезом оглядових стекол,

ступінь запилення оптики знижується у DUВИХ4 / DUВИХ3 = 2,12 /0,34 =6,2 разів.
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3.4 Обґрунтування методу та розробка засобу компенсації динамічної

похибки результатів вимірювань концентрації метану

Під час експлуатації вимірювача концентрації метану в умовах

високої запиленості та за наявності інших дестабілізуючих факторів

збільшується похибка вимірювання концентрації метану. Для отримання

необхідних метрологічних характеристик вимірювача аналізовану газову

суміш прокачують крізь фільтри, що призводить до погіршення

динамічних параметрів вимірювача. Фільтр виготовлено з металокераміки,

всередині його знаходиться вимірювальний оптичний канал. На основі

розробленої моделі фільтрів і проведених досліджень у п.п. 2.2 встановлено,

що постійна часу циліндричного металокерамічного фільтру складає

не менше 0,36 с з граничною тривалістю до його заміни 140 діб. З результатів

аналізу досліджень процесу розповсюдження метану в тупиковому

виробку (див. п.п. 2.1) розроблено рекомендації до Правил техніки безпеки

[30, 49] і ДСТУ [2] щодо швидкодії вимірювача концентрації метану

під час зменшення її величини до 0,15 с порівняно з наявним показником 0,8 с.

Для зниження динамічної похибки вимірювача концентрації метану

необхідно зменшити постійну часу фільтру, що призводить до запилення

оптичної системи, зниження її метрологічної надійності та довготривалої

стабільності. При цьому використання різних фільтрів викликає появу статич-

ної мультиплікативної похибки вимірювання концентрації метану. У основу

запропонованого методу [152, 159, 160] поставлено задачу вдосконалення

методу вимірювання концентрації метану [157, 158]. У цьому методі під час

використання фільтрів очищення досягаються необхідні статичні показники

точності вимірювань концентрації газу, а для компенсації динамічної похибки

використовуються програмні методи цифрової обробки результатів вимірю-

вань. Цей метод забезпечує швидкодію вимірювача при необхідній точності

вимірювання концентрації метану, що призводить до підвищення вірогідності

виявлення його вибухонебезпечних концентрацій при залпових викидах.
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Компенсація динамічної похибки є зворотною задачею з відновлення до

вхідного сигналу за відомою інформацією про апаратну функцію (W) ВП [192].

Під час вимірювання миттєвих значень концентрації метану ССН4(t), які

перетворюються ВП до сигналу UВИХ(t) на його виході (див. рис. 3.16) [152].

W1 W2

k2

W-1=
CСН4(t) C'СН4(t) UВИХ(t) CСН4комп(t)

kПР
(1+t p)1

k11+t p
1

ВП ЛК

W=k1k21+t p
1 =kПР 1+t p

1 =

Рис. 3.16. Функціональна схема вимірювача концентрації метану

з компенсацією динамічної похибки результатів вимірювання

Задачею обробки результатів є визначення значень ССН4(t) за

допомогою вихідного сигналом UВИХ(t) та оператора W. Оператор описує

динамічні характеристики ВП, тому розв’язання задачі корекції

здійснюється з його апаратною функцією. Найпростіше ця реалізується

під час визначення оператора W–1, який є зворотнім W, з використанням

ланки корекції (ЛК) (див. рис. 3.16), яка виконує обробку сигналу UВИХ(t).

Проте за своєю сутністю ця задача є некоректною, оскільки W–1 повинен

реалізувати функцію прогнозу, що є фізично практично неможливим.

У зв'язку з цим коректне розв’язання зворотної задачі під час вимірювання

динамічних параметрів може бути виконано, якщо передбачити

запізнювання під час формування сигналу ССН4ком(t) на виході ЛК, що не

вимагає реалізації функції прогнозу. Зазвичай інерційний ВП має передавальну

функцію, яка відповідає функції аперіодичної ланки першого порядку [192]:

( ) ( )
( ) ,

14 р
k

pC
pUpW ПР

СН ×+
==

t
(3.16)

де kПР, В/об.% – коефіцієнт перетворення ВП зі значень електричного

сигналу (напруги) до концентрації метану; t, с – постійна часу ВП з

фільтром очищення аналізованої газової суміші від пилу; р – оператор Лапласа.
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Диференційне рівняння, яке описує цей ВП, має такий вигляд:

( ) ( ) ( ).4 tCktU
dt

tdU
СНПРВИХ

ВИХ =+t (3.17)

Передавальна функція (3.16) пов’язує між собою випадкові вихідні

та вхідні сигнали, які змінюються у часі. Відповідно до перетворення Лапласа:

( ){ } ( ) ( ){ }.4 tCLpWtUL СНВИХ ×= (3.18)

Співвідношення (3.18) є справедливим стосовно цифрових систем.

Перетворена передавальна функція (3.16) дозволяє спростити вираз

для числових послідовностей, тому має місце таке перетворення:

( ){ } ( ) ( ){ },~
4 kСНkВИХ tCzzWtUz ×=

де z  – перетворення вхідної послідовності, яке визначається за виразом:

( ){ } ( ) ( )å
¥

=

-×==
0

444 .
k

k
kСНСНkСН ztCzCtCz

Вихідну послідовність отримано під час відповідного зворотного

перетворення Лапласа:

( ) ( ) ( ).1
4 zUzzCkzU ВИХСНПРВИХ ××-×= -t

Під час використання опису ланки затримки z–1 у дискретній

області UВИХ k=UВИХ k–1 [193], отримана рекурентна формулу для розрахунку

вихідної послідовності сигналу вимірювача у дискретні моменти часу:

,141 t
U

CkU kВИХ
kСНПРkВИХ D

×-×= ++ t (3.19)

де tD , с – крок дискретизації у часі вихідних електричних сигналів.
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Рекурентна формула (3.19) є аналогом диференційного

рівняння безперервної системи (3.17). При заданих початкових умовах

UВИХ(t0)=0  і ССН4(tN)=0 співвідношенні (3.19) можна використовувати

як рекурентну формулу для розрахунку вихідної послідовності

ВП. Передавальна функція ЛК приймає таким вигляд:

( ) ( )
( ) ( ).1141 p

kpU
pC

pW
ПРВИХ

комСН ×+×==- t (3.20)

Отже, ЛК має реалізовувати функцію диференціювання

вихідного сигналу вимірювача концентрації метану UВИХ(t) та складання

його похідної з самим вихідним сигналом (див. рис. 3.17) [152].

kПР
1+t p

t p

1

kПР

1CСН4(t) CСН4 ком(t)UВИХ(t)

Рис. 3.17. Структурна схема ЛК вимірювача концентрації метану

при компенсації динамічної похибки результатів вимірювань

Різницеве рівняння ЛК у дискретні моменти часу має вигляд [152, 159]:

.1 1
4 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ
D

×+×= -

t
U

U
k

C kВИХ
kВИХ

ПР
kСН t (3.21)

Для перевірки адекватності розробленого методу змодельовані процеси,

які протікають у вимірювачі концентрації метану з ЛК. На вхід моделі поданий

випадковий стаціонарний сигнал, який має нормальний закон розподілу

з такими параметрами: математичне очікування зміни концентрації

метану mСН4=2,0 об.%; середньоквадратичне відхилення sСН4=0,4 об.%; кількість
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точок вибірки N=50 (див. рис. 3.18). На рис. 3.18 наведено графіки зміни

концентрації метану: 1 – без компенсації динамічної похибки ССН4, об.%;

2 – зміни вихідного сигналу ВП UВИХ k/kПР, об.% при постійній часу фільтру

t=0,8 с, кроку дискретизації (Dt=1 с) і коефіцієнта передачі ВП (kПР=0,1 В/об.%).

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1

2

3
CСН4,

об.%

k

1 2

Рис. 3.18. Сигнали концентрації метану на вході (1) та виході (2) ВП

Графіки зміни концентрації метану з компенсацією динамічної похибки

під час застосування програмних методів цифрової обробки результатів

вимірювань наведено на рис. 3.19 [152, 160], де: 1– зміна ССН4, об.%

на вході ВП; 2 – ССН4 ком,об.% на виході ЛК при компенсації динамічної похибки.
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Рис. 3.19. Сигнали концентрації метану на вході (1) та виході (2)

ВП після компенсації динамічної похибки

З результатів моделювання запропонованого методу компенсації

(див. рис. 3.19) видно, що практично повністю усувається динамічна похибка
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вимірювача концентрації метану з фільтрами очищення аналізованої рудничної

атмосфери від вугільного пилу. Розроблений метод компенсації дозволяє

зменшити постійну часу ВП програмно. Заздалегідь до обчислювального

пристрою вимірювача концентрації метану записують номінальне значення

постійної часу ВП. Величина t протягом роботи збільшується під час

осадження пилу в порах металокерамічного фільтру (див. п.п. 2.2), що призво-

дить до збільшення динамічної похибки вимірювання концентрації метану.

На основі проведених досліджень з’ясовано, що під час збільшення на

20 % постійної часу з 0,8 до 0,96 с пропорційно на 20 % збільшується динаміч-

на похибка вимірювання концентрації метану. Це є задовільним результатом

для цих вимірювачів концентрації метану, оскільки величина додаткової

динамічної похибки не повинна перевищувати значення основної похибки [2].

Під час апаратної реалізації запропонованого методу компенсації

динамічної похибки результатів вимірювань концентрації газів [170, 171]

порівняно з апаратною реалізацією у п.п. 3.1 до складу вимірювача додатково

включено квазівідкриті фільтри вимірювальних оптичних каналів. Досліджува-

на газова суміш очищається від вугільного пилу шляхом проходження крізь

фільтри, до отримання у аналізованій газовій суміші оптичного каналу (3 – 5) %

(див. п.п. 2.2) пилу, від його загальної кількості у рудничній атмосфері. Вихідні

електричні сигнали перетворюються на цифровий код для реалізації

програмного методу цифрової обробки результатів вимірювання. Здійснюється

збереження дискретних значень вихідних напруг або відношення, або різниці

вихідних напруг вимірювальних каналів у момент часу k.  Пізніше (k+1) через

інтервал часу Dt процедура вимірювання повторюється. Після цього

розраховується концентрації аналізованого газу в момент часу k+1 за

формулою (3.21). Описана процедура повторюється циклічно протягом роботи

вимірювача. Під керуванням БК (див. рис. 3.09 та 3.13) дані щодо зміни

концентрації метану з урахуванням корекції динамічної похибки вимірювання

виводяться до цифрової індикації та за допомогою цифрового

каналу зв'язку передаються до системи аерогазового захисту вугільних шахт.
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3.5 Розробка та дослідження апаратно-програмного методу компенсації

температурного дрейфу вимірювача концентрації метану

Під час дослідження впливу зміни температури на метрологічні

характеристики вимірювача проведено лабораторні випробування з викорис-

танням термостату. Температура у термостаті змінювалася у діапазоні від + 5

до + 35°С з величиною абсолютної похибки її установлення не більше ±1°С.

Аналіз експериментальних досліджень [182, 183, 194, 195] показав, що

чутливість вихідної напруги вимірювача під час зміни температури (0,19 В/°С)

практично дорівнює чутливості вимірювача під час зміни вимірюваного

параметра – концентрації метану (0,17 В/об.%). Згідно з [2] величина додаткової

похибки вимірювання концентрації метану від зміни температури у діапазоні

від +5 до +35°С (20±15)°С не повинна перевищувати значення основної абсо-

лютної похибки (±0,2 об.%). На основі цього додаткова абсолютна похибка ви-

мірювання концентрації метану, яку обумовлено зміною температури є ліній-

ною функцією, тоді зміна додаткової похибки на 1°С не повинна перевищувати:

,
С
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°
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а значення чутливості до зміни цього дестабілізуючого фактора

для вимірювача концентрації метану на основі аналізу результатів

експериментальних досліджень [182, 183, 194, 195] становить:
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Отже, отриманий результат перевищує у 85 разів необхідну величину [2],

при цьому додаткова абсолютна похибка вимірювання концентрації метану від

зміни температури складає ±16,8 об.%. Тому вимірювання концентрації метану

розробленим засобом є можливим тільки з урахуванням та компенсацією
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зміни температури. Для підвищення точності вимірювача запропоновано

метод компенсації впливу температурного дрейфу його вихідних сигналів.

Під час аналізу існуючих методів компенсації температурного дрейфу

з’ясовано, що найпростішим є метод, який заснований на використанні

додаткового компенсаційного оптичного каналу. У вихідному сигналі цього

каналу є тільки інформація про зміну дестабілізуючого фактору, що

компенсується, – температури. Під час схемотехнічної реалізації цього методу

стає зрозумілим, що додаткова похибка від зміни температури не перевищує

± 0,2 об.%. Це цілком відповідає вимогам до таких вимірювачів [2].

Проте використання цього методу істотно збільшує як складність схемотехніч-

ного рішення, так і вартість вимірювального перетворювача, практично вдвічі.

Інший метод компенсації температурного дрейфу засновано на введенні

термочутливого елементу до схеми ВП. Інформація про зміну температури

перетворюється на електричний сигнал з подальшим масштабуванням та

відніманням з сигналу основного вимірювального каналу за диференційною

схемою. Реалізацію цього методу також ускладнено через істотний розкид

характеристик оптоелектронних компонентів, а також з труднощами подальшо-

го підбору необхідних температурних коефіцієнтів для компенсаційного

каналу, що вимагає індивідуального градуювання вимірювача за температурою.

Автором запропоновано [182, 183, 194, 195] як термочутливий елемент

використовувати один з оптоелектронних компонентів вимірювача. При цьому

компенсація температурного дрейфу є найрезультативнішою та не вимагає

індивідуального градуювання за температурою кожного вимірювального

каналу окремо. З результатів аналізу теоретичних моделей (див. п.п. 2.3) та

експериментальних досліджень розробленого оптичного вимірювача можна

зробити висновок, що основний внесок до температурної нестабільність його

вихідного сигналу має температурний дрейф СВД. Зміна характеристик і

параметрів ФД від температури має незначний внесок до загальної температур-

ної нестабільності вихідного сигналу вимірювального каналу, оскільки ФД

типу lms36PD і lms43PD експлуатуються у фотогальванічному режимі.
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Характерною особливістю роботи ФД у цьому режимі є незалежність його

струму від температури. Температурний дрейф аналогових ВП також незнач-

ний порівняно з дрейфом характеристик СВД типів lms34LED і lms38LED.

Зі зростанням температури інтенсивність випромінювання СВД

знижується, що обумовлено такими причинами: рекомбінацією без

випромінювання через глибокі рівні домішок; рекомбінацією на поверхні;

втратою носіїв у бар'єрних шарах гетероструктур. Температурна залежність

інтенсивності випромінювання СВД є феноменологічною, вона базується

практично на експериментальних даних. При цьому температурна залежність

інтенсивності випромінювання СВД у діапазоні його робочих температур

(25±20°С) описується феноменологічним рівнянням такого вигляду [196]:

( ) ( ) ,exp
1

0
0 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ -
-×=

T
TTТIТI (3.22)

де ( )0ТI  – інтенсивність випромінювання СВД при температурі К3000 =Т ;

1T  – характеристична температура конкретного типу СВД.

При низьких значеннях характеристичної температури (менше 100 К),

температурна залежність інтенсивності випромінювання СВД є достатньо

великою. Для визначення температурної залежності використаних СВД в

оптичному вимірювачі концентрації метану проведено лабораторні

випробування ОВК і КК, до складу яких входять СВД lms34LED і

lms38LED [137], з використанням термостату. Під час проведення випробувань

одержано характеристики перетворення вихідних напруг синхронних детекто-

рів (СД) ОВК і КК вимірювача (див. п.п. 2.3.4) від температури у діапазоні від

+5 до +35°С, температурні характеристики яких наведено на рис. 3.20.

На рис. 3.20 позначено:  – експериментальні дані вихідної напруги синхро-

нного детектора ОВК від температури;  – КК від температури;  – ре-

зультати апроксимації характеристик перетворення вихідних напруг (UСД)

синхронних детекторів ОВК і КК від температури, рівнянням такого вигляду:
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де ( )0ТU CД  – вихідна напруга синхронного детектора при температурі

0T  для ОВК С35К3080 °+==T  при цьому ( ) В25,8350 =°+= СТU ОВКCД ,

а для КК С30К3030 °+==T  при цьому ( ) В2,7300 =°+= СТU ККCД ;

1T  – характеристична температура для lms34LED К831 =T , а для

lms38LED К951 =T ; CДU 0  – постійна складова вихідної напруги СД,

яку визначено як добуток коефіцієнта апроксимації СДk0  та ( )0ТU СД

при цьому для ОВК складає 60,00 =ОИКСДk , а для КК – 61,00 =ККCDk .
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Рис. 3.20. Температурні характеристики вихідних напруг СД

вимірювальних каналів у діапазоні температур від +5 до +35°С

Для апаратної компенсації температурного дрейфу вихідних напруг СД

ОВК і КК запропоновано [182, 183, 195] виконувати вимірювання падінь

напруг на СВД, значення яких пропорційні зміні температури.
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Вимірювання падінь напруг на кожному з СВД виконується при подачі

додаткових імпульсів струму амплітудою 12 мА. Це значення встановлено

експериментально та відповідає мінімальному саморозігріванню кристалу СВД.

Тривалість імпульсів для вимірювання температури СВД становить

мкс20=DT
it  при періоді імпульсної послідовності 2000 мкс (див. рис. 3.21).

tі
tDT

п

t, мкс

I , мА

1000

Т=2000 мкс

tDT
і

12

Рис. 3.21. Часове розділення основної та додаткової імпульсної

послідовності для живлення СВД під час реалізації методу

компенсації температурного дрейфу вимірювача

Для живлення СВД використовується основна імпульсна послідовність,

амплітуда струму якої складає 1000 мА за тривалості імпульсу мкс20=іt

(див. п.п. 2.3.4) Основну та додаткову імпульсні послідовності синхронізовано

та рознесено у часі. Час паузи мкс4,60=DT
пt  між основною та додатковою

імпульсною послідовностями отримано експериментально [182, 183, 194, 195].

Додаткова імпульсна послідовність після проходження крізь СВД

детектується за переднім фронтом та надходить до диференційного підсилюва-

ча з інтегруючими колами на кожному з його вході. Величина вихідної

напруги ДП є пропорційною до зміни температури СВД. Під час проведення

лабораторних випробувань з використанням термостату отримано характерис-

тики перетворення падінь напруг на СВД ОВК (lms34LED) і КК (lms38LED)
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вимірювача від зміни температури у діапазоні від +5 до +35°С, графіки

яких наведено на рис. 3.22, де позначено:  – експериментальні дані

зміни напруг від температури для СВД основного вимірювального каналу

(ОВК) lms34LED;  – для КК lms38LED;  – результати апроксимації

температурної характеристики напруги СВД рівнянням мають вигляд:

( ) ,0 TkUТU СВДСВДСВД ×+= (3.24)

де B,65,3340 =СВДU CB/036,034 °-=СВДk  – коефіцієнти апроксимації для ОВК

lms34LED; B,57,2380 =СВДU CB/034,038 °-=СВДk  – для КК lms38LED.
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Рис. 3.22. Температурні характеристики падіння напруги

на СВД ОВК і КК у діапазоні температур від +5 до +35°С

Одержані сигнали напруги на виходах синхронних детекторів

вимірювальних каналів (див. рис. 3.20) і падінь напруг на СВД (див. рис. 3.22)

масштабуються з подальшим відніманням та нормуванням для реалізації

цифрової обробки результатів вимірювань за такою формулою [170, 171]:

( ) ( )( ) ( )( ),,, 44 ТСUUТUKKТСU СНCДЗССВДСВДCСНВИХ --××=  (3.25)
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де 4СНС  – вимірювальна концентрація метану; ( )ТU СВД  – температурна характе-

ристика падіння напруги на СВД; СВДC KK ,  – коефіцієнти масштабування,

які усувають вплив мультиплікативної складової похибки результатів

вимірювання концентрації метану від температури; для ОВК 51,2=ОВКСК ,

2,3=ОВКСВДK , а для КК 2,2=ККСК , 4,2=ККСВДK ; ЗСU – напруга зсуву, яка усуває

адитивну складову похибки результатів вимірювання концентрації метану

від зміни температури; для ОВК В53,1=ОВКЗСU , а для КК .В42,0=ККЗСU

Під час проведення лабораторних випробувань з використанням

термостату отримано характеристики перетворення вихідних напруг ОВК і КК

вимірювача від зміни температури у діапазоні від +5 до +35°С, графіки яких

наведені на рис. 3.23, де позначено:  – експериментальні дані UВИХ ОВК за

температурою від +5 до +35°С;  – КК;  і  – результати апрокси-

мації характеристик перетворення UВИХ від температури ОВК і КК функцією:

( ) ,3
3

2
210 TaTaTaaТU ВИХ ×+×+×+= (3.26)

де ,мВ33,2020 =ОВКa ,СмВ/11,891 °=ОВКa ,СмВ/047,2 2
2 °-=ОВКa

3
3 СмкВ/787,0 °-=ОВКa  – коефіцієнти апроксимації вихідної напруги ОВК під

час зміни температури від + 5 до +35°С; ,мВ32,1680 -=ККa ,СмВ/91,481 °=ККa

,СмВ/182,1 2
2 °-=ККa 3

3 СмкВ/426,3 °=ККa  – вихідної напруги КК.

Для зменшення впливу домінуючого дестабілізуючого фактору – зміни

температури у діапазоні від +5 до +35°С запропоновано додатково здійснювати

програмну компенсацію температурного дрейфу вихідних напруг ОВК і КК

[167]. Для її реалізації використано характеристики перетворення за температу-

рою вихідних напруг ОВК і КК (див. рис. 3.23), які апроксимовані рівнянням

(3.26). Вимірювання температури здійснювалося цифровим універсальним

мультиметром UT71C з автоматичним записом інформації до персонального

комп'ютера через USB-порт з періодом опитування датчика температури 0,5 с.
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Рис. 3.23. Експериментально визначені характеристики перетворення

UВИХ  ОВК і КК вимірювача у діапазоні температур від +5 до +35°С

За результатами вимірювання температури (Т) з масиву вибиралися

значення вихідних напруг ОВК ( ( )ТU ОВКкор ) і КК ( ( )ТU ККкор ), які віднімалися

від результатів вимірювань ОВКВИХU  і ККВИХU , за такою формулою:

( ),ТUUU корВИХВИХ -=D (3.27)

де ВИХU  – вихідні напруги ОВК і КК після апаратної компенсації температурно-

го дрейфу; ВИХUD  – результуючі напруги ОВК і КК з урахуванням програмної

компенсації температурного дрейфу, за величинами цих напруг визначено

вимірювану концентрацію метану; ( )ТU кор  – напруга корекції, величина якої

залежить від температури (див. рис. 3.23). Масиви вихідних напруг і

температур, які попередньо занесено до пам'яті обчислювального пристрою.

Характеристики перетворення вихідних напруг ОВК та КК

вимірювача після апаратно-програмної компенсації температурного

дрейфу у діапазоні температур від +5 до +35°С наведено на рис. 3.24.
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Рис. 3.24. Характеристики перетворення вихідних напруг

ОВК (а) і КК (б) вимірювача після апаратно-програмної компенсації

температурного дрейфу в діапазоні температур від +5 до +35°С

Для компенсації запиленості оптичних каналів вимірювача

використано адитивний метод компенсації запиленості рудничної атмосфери

вугільних шахт (див. п.п. 3.1), який реалізовано відповідно до такого виразу:
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( ),ЗСККВИХОВКВИХВИХ UUКUU -D×-D=D (3.28)

де K  – масштабний коефіцієнт, значення якого дорівнює 1; ЗСU  – напруга

зсуву, величина якої у проведених випробуваннях складала 0 В.

Графік зміни результуючої вихідної напруги при компенсації запилення

оптичних каналів вимірювача концентрації метану наведено на рис. 3.25.
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Рис. 3.25. Графік зміни результуючої вихідної напруги

при компенсації запилення оптичних каналів вимірювача

концентрації метану в діапазоні температур від +5 до +35°С

Для визначення додаткової похибки, значення якої обумовлено

впливом зміни температури, здійснено приведення результуючої вихідної

напруги ВИХUD  при %0 об.
4 =СНС  до концентрації метану, за такою формулою:

,1ln1

0
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ø

ö
çç
è
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ОВК

ВИХ
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СН U

U
k

С (3.29)

де ( ) 1об. %061,0 -
=ОВКk ; В0,30 =ОВКU  – коефіцієнти апроксимації

експериментально визначеної характеристики перетворення вимірювача.
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Значення напруги ВИХUD , яке приведено до концентрації метану 4СНС ,

відповідає значенню додаткової похибки її вимірювання 4СНСD  від зміни

температури. Ці дослідження проводилися у діапазоні температур від +5 до

+35°С. Графік зміни додаткової похибки вимірювання 4СНС , яку обумовлено

зміною температури у діапазоні від +5 до +35°С наведено на рис. 3.26.
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Рис. 3.26. Графік зміни додаткової похибки вимірювання концентрації

метану, яку обумовлено зміною температури у діапазоні від +5 до +35°С

З аналізу залежності зміни додаткової похибки вимірювання концентрації

метану, яку обумовлено зміною температури у діапазоні від +5 до +35°С

(див. рис. 3.26) видно, що у цьому діапазоні температури (20±15)°С амплітудне

значення шумової складової вихідного сигналу вимірювача концентрації

метану не перевищує ±0,18 об.%. З довірчою вірогідністю Р=0,95 миттєве

значення похибки відповідає середньоквадратичному =±=D 2/18,0.4 допСНС

%09,0 об.±= , яке у 2,2 разів є меншим за зазначену похибку від зміни темпера-

тури (не більше ±0,2 об.%). Це значення додаткової похибки вимірювання

4СНС , яке обумовлено зміною дестабілізуючих факторів, не перевищує значення

основної похибки вимірювання [2], що підтверджує працездатність

запропонованих методів компенсації впливу домінуючих дестабілізуючих

факторів рудничної атмосфери, а саме вугільного пилу і температури.
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Реалізація апаратно-програмного методу компенсації температурного

дрейфу вимірювача концентрації метану [176, 177]. Вимірювач має два

просторових відкритих оптичних канали: основний вимірювальний (ОК1)  і

компенсаційний (ОК2). Кожний ОК містить вимірювальні канали падінь напруг

на СВД, амплітуда вихідних сигналів яких лінійно змінюється від температури.

Живлення СВД реалізовано імпульсами струму, тому для визначення падінь

напруг на СВД сформовано додаткові імпульсні послідовності, які

синхронізовано з основними. Вимірювання падінь напруг на СВД

реалізовується диференційним підсилювачами (ДП) з інтегруючими колами на

кожному з його входів. Для масштабування вихідних сигналів ДП у кожному з

вимірювальних каналів використано нормуючі перетворювачі (НП). НП

здійснюють нормування амплітуди вихідних сигналів ДП до необхідних рівнів

для реалізації методу апаратної корекції температурного дрейфу вихідних

сигналів вимірювача. Структурну схему вимірювача концентрації метану в

рудничній атмосфері вугільних шахт з реалізацією апаратно-програмного

методу компенсації його температурного дрейфу наведено на рис. 3.27.
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Рис. 3.27. Структурна схема вимірювача концентрації метану з реалізацією

апаратно-програмного методу компенсації його температурного дрейфу
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На рис. 3.27 позначено: СВД1 і СВД2 – джерела випромінювання

основного вимірювального ОК1 і компенсаційного ОК2 оптичних

каналів; ДСКН1 і ДСКУ2 –  джерела струму,  які керовані напругою,  для

живлення СВД; ДП1 і ДП2 – диференційні підсилювачі з інтегруючими колами

на його входах; НП1 і НП2 – нормуючі перетворювачі; ДТ – датчик

температури; ФД1 і ФД2 – фотодіоди ІЧ-випромінювання; БПН1 і БПН2 – блоки

перетворення і нормалізації вихідних сигналів фотодетекторів;

ОП – обчислювальний пристрій; ЦІ – блок індикації та реєстрації

вимірювальної інформації; БК – блок керування; ЦКЗ – цифровий

канал зв’язку; АГЗ – система аерогазового захисту вугільних шахт.

Робота вимірювача здійснюється під керуванням БК. ДСКН1 і ДСКН2

формують дві імпульсні послідовності, які синхронізовано між собою. Основна

імпульсна послідовність з тривалістю імпульсу мкс20=іt  та амплітудою

1000 мА використовується для живлення СВД1 і СВД2 основного вимірюваль-

ного (ОК1) та компенсаційного (ОК2) каналів (див. рис. 3.22 та п.п. 2.3.4).

За переднім фронтом імпульсів струму, які живлять СВД, формуються

сигнали синхронізації 1СИНХU  і 2СИНХU . Ці сигнали подаються до

синхронних детекторів (СД) блоків перетворення та нормалізація вихідних

сигналів фотодетекторів (БПН1 і БПН2). Оптичні імпульси проходять

крізь ОВК і КК з подальшим перетвореннями до електричних сигналів.

Ці електричні сигнали напруги надходять до синхронних детекторів

БПН1 і БПН2, де за переднім фронтом синхроімпульсів від ДСКУ1

і ДСКН2 проводиться детектування їх амплітудних значень ( 1СДU  і 2СДU ).

Основний і додатковий імпульси рознесені паузою, тривалість

якої складає мкс4,60=DT
пt  (див. рис. 3.21). Величину T

пt
D  встановлено

експериментально. Значення T
пt
D  визначається постійною часу охолодження

СВД після дії струму живлення, який розігріває кристал. Амплітуда

додаткової імпульсної послідовності становить 12 мА. Цей імпульс

використовується для вимірювання зміни температури випромінюючого
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кристалу СВД. Тривалість імпульсу для вимірювання температурного

дрейфу складає мкс20=DT
іt . За переднім фронтом цього синхроімпульсу

виконується його інтегрування схемою ДП, на кожному з двох входів

якого встановлено інтегруючі кола. Для зниження похибки, яку викликано

синфазними вхідними сигналами від основної імпульсної

послідовності рекомендується використовувати інструментальний ДП.

Цей ДП здійснює попереднє підсилення амплітуди сигналу, величина

якої є пропорційною до зміни температури. Нормуючий підсилювач подалі

підсилює та нормує вихідний сигнал ДП, для реалізації

апаратної компенсації температурного дрейфу вимірювальних каналів.

Апаратну компенсацію температурного дрейфу кожного з вимірювальних

каналів реалізовано у БПН1 і БПН2 на основі залежності (3.25) за

допомогою лінійних вимірювальних перетворювачів. Електричні сигнали

вихідних напруг БПН1 і БПН2 передаються до обчислювального

пристрою (ОП). Додатково до ОП надходить інформаційний сигнал

температури від датчика температури (ДТ). За отриманими залежностями (3.26)

і (3.27) при обліку значення температури, яке отримано від ДТ, здійснюється

програмна корекція температурного дрейфу вихідних сигналів ОВК і КК.

Після апаратно-програмної компенсації температурних дрейфів

вихідних сигналів основного і компенсаційного каналів вимірювача, яка

проводиться за співвідношенням (3.28) у програмному модулі, розроблено

адитивний метод компенсації запилення рудничної атмосфери вугільних

шахт на результати вимірювання концентрації метану (див. п.п. 3.1).

На основі отриманого результуючого вихідного сигналу розраховуються

значення концентрації метану в рудничній атмосфері шахт за формулою (3.29).

Під керуванням БК, дані щодо зміни концентрації метану виводяться до

цифрової індикації (ЦІ) та за допомогою цифрового каналу зв'язку (ЦКЗ)

передаються до системи аерогазового захисту (АГЗ) вугільної шахти.
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ВИСНОВКИ

1. Уперше розроблено методи диференційної адитивної та  мультипліка-

тивної компенсації впливу запилення оптичних компонентів на результати

вимірювання концентрації метану. Досліджено апаратно-програмні реалізації

запропонованих методів. Під час дослідження адитивного методу встановлено,

що під час вимірювання концентрації метану в діапазоні від 0 до 2,5 об.%

значення додаткової похибки від зміни концентрації пилу до 3000 мг/м3 не

перевищує ± 0,08 об.%. Під час збільшення концентрації метану до 4 об.%  і

товщини шару до 10 мкм пилу, що осів на оптоелектронних компонентах

вимірювача, значення абсолютної похибки вимірювання концентрації метану

не перевищує ±0,16 об.%. При цьому запас за додатковою похибкою

вимірювання концентрації метану від запилення складає не менше 40 %, що є

допустимим для вимірювачів концентрації метану в умовах вугільних шахт.

2. Уперше запропоновано метод функціональної корекції результатів

вимірювань концентрації метану, який засновано на підвищенні чутливості

основного вимірювального каналу під час збільшення струму живлення

випромінювача. Реалізація запропонованого методу дозволяє зменшити

додаткову похибку від запилення та забезпечити необхідні показники

метрологічної надійності під час збільшення періоду безперервної роботи

вимірювача. З аналізу результатів теоретичних та експериментальних

досліджень запропонованого методу функціональної корекції можна зробити

висновок, що збільшення струму живлення СВД основного вимірювального

каналу на 6 % дозволяє забезпечити величину додаткової похибки вимірювання

концентрації метану не більше ±0,1 об.% при досягненні значення концентрації

пилу 3000 мг/м3 і товщини шару 10 мкм пилу, що осів на оптоелектронних

компонентах вимірювача. Тому використання запропонованого методу

збільшує у 5 – 10 разів період безперервної роботи і технічного обслуговування

оптичних вимірювачів в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт.
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3. Уперше запропоновано метод захисту від запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача концентрації метану, який засновано на явищі

термофорезу. Під час проведення експериментальних досліджень розробленого

вимірювача з реалізацією запропонованого методу виявлено, що нагрівання

стекол до 120°С знижує їх запилення у 4 рази. Додаткове використання сіток

очищення, що детурбулізують повітряний потік, зменшує ступінь запилення

оптики у 6 разів, що забезпечує пропорційне збільшення метрологічної

надійності вимірювача в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт.

4. Уперше запропоновано метод компенсації динамічної похибки

результатів вимірювання концентрації метану, яка виникає під час використан-

ня фільтрів очищення з постійною часу не менше 0,8 с. Цей метод заснований

на використанні програмних методів цифрової обробки результатів, що дозво-

ляє виконувати вимірювання у квазіреальному масштабі часу, з динамічною

похибкою (не більше ±0,1 об.%), значення якої не перевищує регламентовану

величину основної абсолютної похибки вимірювання концентрації метану [2].

5. Уперше запропоновано метод апаратно-програмної компенсації

температурного дрейфу вихідного сигналу оптичного вимірювача, в якому

використано для апаратної компенсації термочутливий елемент

вимірювального каналу (світлодіод), а додатково для програмної компенсації

вимірювальну інформацію від датчика температури. Реалізація розробленого

методу дозволила забезпечити необхідну величину додаткової похибки

вимірювань концентрації метану від температури не більше ±0,09 об.%, що

є у 2 рази меншим за регламентоване значення похибки (не більше ±0,2 об.%).
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РОЗДІЛ 4

СТРУКТУРНА ТА АЛГОРИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЕРОГАЗОВОЇ БЕЗПЕКИ ШАХТ

Одним із пріоритетних напрямів проблеми підвищення ефективності

промислових систем комплексної аерогазової безпеки вугільних шахт є

розробка та вдосконалення інформаційно-вимірювальних підсистем концентра-

ції метану та пилу. Це дозволяє отримувати метрологічно надійну інформацію в

режимі реального часу щодо змін фактичного та прогнозованого стану аерога-

зової безпеки промислових підприємств. Вимірювання концентрації токсичних

і вибухонебезпечних пилогазових компонентів рудничної атмосфери вугільних

шахт у режимі on-line дозволить знизити вірогідність виникнення

вибухонебезпечних ситуацій і запобігти ендогенним та екзогенним пожежам.

Отже, необхідно вдосконалити феноменологічну модель вибуховості

пило-метано-повітряної суміші у рудничній атмосфері вугільних шахт.

На основі аналізу результатів досліджень [197 – 199] удосконаленої моделі

запропонувати рішення структурно-алгоритмічної організації

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи концентрації метану

та пилу у вугільних шахтах [200 – 204]. Як метод розробки

використовується метод декомпозиції багаторівневих систем [205, 206].

На основі обґрунтованих і запропонованих вимірювальних підсистем

концентрації метану та пилу необхідно синтезувати структуру

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи. Для цієї системи

необхідно обґрунтувати і розробити нові підходи до алгоритмічного та

програмного забезпечення [207 – 215]. Реалізація та використання цих підходів

у розробленій системі дозволить виявити та знизити вірогідність виникнення

вибухонебезпечних ситуацій і забезпечить необхідний рівень аерогазової

безпеки із запобіганням виникненню вибухів пилогазової суміші у шахтах.
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4.1 Комплексне обґрунтування вимог до структурної організації

підсистеми забезпечення аерогазової безпеки шахт

Для оцінки нижньої межі вибуховості пило-метано-повітряної суміші у

рудничній атмосфері шахт отримала подальший розвиток феноменологічна

модель визначення характеристик вірогідності її критичних значень. Модель

базується на законі Лє Шательє, який пов'язує між собою запилення і концент-

рацію метану в атмосфері гірничих виробок вугільних шахт [41, 197 – 199]:
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де ( )ССНС 4 , об.% – поточне значення ССН4 при запиленому повітрі; НМВСНС 4 , об.% –

нижня межа вибуховості ССН4 у сухому повітрі без пилу (5 об.%); ( )4СНСС , г/м3 –

поточне значення концентрації вугільного пилу за наявності метану в повітрі;

НМВСС , г/м3 – нижня межа вибуховості концентрації пилу у сухому повітрі.

Математичний опис НМВ вугільного пилу при виході летючих газових

компонент у діапазоні від 15 до 30 % визначається залежністю, яку отримано

на основі експериментальних досліджень, проведених МакНДІ [24, 25, 39, 44]:

( )( ) ( ) ,4,13,53,, 032,069,0045,0
4

4 dVСVddaf
CССННМВС AeeAVСС

daf
CССН

daf
C ××+×= ×-×-×-  (4.2)

де daf
CV ,%– вихід летючих речовин з вугілля; Аd,%– зольність пилу на суху вагу.

МакНДІ також встановлена залежність нижньої межі вибуховості вугіль-

ного пилу від насичення вологою газової суміші рудничної атмосфери [41]:

( )( ) ( )( ) ( ) ,,,,,,, 44
Рddaf

CССННМВС
ddaf

CССННМВС AVССPAVСС a
g gxg ×+=  (4.3)

де gНМВСС , г/м3 – НМВ пилоповітряної суміші у насиченому вологою повітрі;

g , г/м3 – вміст вологи у пилоповітряній суміші рудничної атмосфери;
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x  – коефіцієнт підвищення НМВ, значення якого змінюється від daf
CV  та dA

у діапазоні від 0,375 до 0,755; a , Па – показник ступеня, значення

якого залежить від атмосферного тиску, та визначається за співвідношенням:

( ) ( ) ,/ 2
00 РРР ×= aa (4.4)

де 0a  – значення показника ступеня (4.4) при нормальному атмосферному

тиску ( 0P =101325 Па) дорівнює ( ) 29,2Па1013250 === Рaa .

Залежність нижньої межі вибуховості концентрації метану від

насиченості вологою повітря має такий вигляд [41]:

( ) ( ) ,, 44
Р

НМВСННМВСН СPС b
g gug ×+= (4.5)

де gНМВСС ,об.% – НМВ концентрації метану у насиченому вологою повітрі;

u  – коефіцієнт, що погоджує підвищення НМВ концентрації метану із

вмістом вологи у метаноповітряній суміші, значення якого

дорівнює 0,009 (%/г/м3); b , Па – показник ступеня, значення якого

залежить від атмосферного тиску, і визначається за таким співвідношенням:

( ) ( ) ,/ 2
00 РРР ×= bb (4.6)

де 0b  – значення показника ступеня (4.6) при нормальному атмосферному

тиску ( 0P =101325 Па) дорівнює ( ) 62,1Па1013250 === Рbb .

У роботі [41] відзначається невідповідність лінійності закону (4.1)

фактичному стану НМВ метано-пилової суміші, а також встановлено,

що залежність (4.1) має вигляд експоїди з показником ступеня,

значення якого встановлюється експериментально:
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де ( )( ) ( ) ( )PССmmPСm НМВСНССНССН ,/,, 44214 gg g×+=  ; 1m , 2m  – коефіцієнти,

значення яких визначаються експериментально.

Після перетворення рівняння (4.7) залежність НМВ вугільного

пилу від концентрації метану у рудничній атмосфері шахт має вигляд:
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Для мілкодисперсного пилу, який є небезпечним під час викидів з

вугільного шару l1 ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (марка вугілля – Ж, вихід

летючих %34=daf
CV , зольність %0,7=dA ), у роботі [216] наведено результати

досліджень зміни НМВ метану при зміні СС (див. рис. 4.1). Отримані результа-

ти досліджень вибухонебезпечності пилогазової системи «метан – вугільний

пил – повітря» апроксимовані емпіричною залежністю такого вигляду [216]:

( ) .
02284,006285,01

3068,0004,5
24
СС

С
ССН СС

ССС
×+×-

×-
= (4.9)

На рис. 4.1 позначено: 1 – зміна СС від ССН4, при коефіцієнтах функції

(4.8) m1=0,66512 і m2=0,32818, що визначено експериментально; 2 – функція,

яка апроксимована емпіричною залежністю (4.9); 3 – результати

досліджень НМВ метану від зміни СС, що наведено у роботі [216]; 4 – область

вибуховості концентраційних меж системи «метан – вугільний пил – повітря».

Для зіставлення результатів досліджень, які апроксимовані емпіричною

залежністю (4.9) [216] з результатами моделювання НМВ пилу від концентрації

метану у формулі (4.8) отримано коефіцієнти m1 і m2, значення яких

дорівнюють 0,66512 і 0,32818 [202, 217]. При цьому відносне значення похибки

апроксимації результатів експериментальних досліджень за формулою (4.9) від

результатів розрахунку, які отримано за залежністю (4.8), складає не більше



206

±5 %. Це підтверджує адекватність запропонованого математичного опису

НМВ метану при зміні таких дестабілізуючих факторів, як вміст вологи

у повітрі, його тиск, вихід летючих газових компонентів і зольність вугілля.

8 10 12 14 164 620
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Рис. 4.1. Залежність НМВ ССН4(С) при зміні концентрації пилу

Результати досліджень (див. рис. 4.1) показують, що можна виділити чо-

тири області, три з яких характеризуються вибуховістю метано-пило-повітряної

суміші. У I області концентрація метану перевищує НМВ, тому під час запалю-

вання суміші основну роль у ній відіграє метан. У II області запалювання пило-

газової суміші визначається співвідношенням концентрації метану та пилу, що

вітає у повітрі. III область відповідає співвідношенням концентраційних меж

метану і пилу, за яких газова суміш не є вибуховою. У IV області

концентрація метану складає менше 1 об.%, що цілком відповідає вимогам

АГЗ шахт, а концентрація пилу наближується до НМВ, що створює передумови

для виникнення пилогазового середовища у вигляді вибухового аерозолю.

На основі аналізу результатів моделювання можна зробити висновок, що

під час зміни вмісту вологи у рудничній атмосфері зсуваються межі IV області,

що призводить до зміни меж вибуховості пилогазової суміші. На рис. 4.2

наведено залежність НМВ метану під час зміни концентрації пилу в діапазоні

від 0 до 50 г/м3 з фіксованими значеннями вологості: 1 – g = 3 г/м3 (RH=13 % і

t=25°С – критичні значення, при яких великою є вірогідність виникнення вибу-

хових ситуацій); 2 – g = 9 г/м3 (RH=39 %); 3 – g = 12 г/м3(RH=52 %) при t=25°С.



207

1

2

3

4

5

50 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ССН4(С),
об.%

СС(СН4),
г/м3

1 2 3

Рис. 4.2. Залежність НМВ ССН4(С) під час зміни концентрації пилу

Аналіз результатів моделювання (див. рис. 4.2) показує, що під час

підвищення насичення повітря рудничної атмосфери вологою у 3 рази (від 3 до

9 г/м3) нижня межа вибуховості вугільного пилу збільшується у 2 рази, його

значення зміщується від 10,9 г/м3 до 22,4 г/м3. Значення вмісту вологи у повітрі

3 г/м3 відповідає критичному значенню відносної вологості 13 % і температури

25°С, при яких великою є вірогідність виникнення вибухонебезпечних

ситуацій. Під час збільшення вмісту вологи у 4 рази до 12 г/м3 (52 % і 25°С)

НМВ вугільного пилу зростає у 3 рази (31,7 г/м3). Тому без здійснення вимірю-

вань у режимі реального часу вмісту вологи в повітрі у діапазоні від 3 до 9 г/м3

неможливо оцінити вибухонебезпечність вугільного пилу, що вітає, для запобі-

гання виникненню вибухонебезпечного аерозолю в рудничній атмосфері шахт.

Для вимірювання вмісту вологи (AH, г/м3) у повітрі рудничної атмосфери

запропоновано використовувати датчик ПМ-14 з цифровим виходом [218]. Цей

датчик застосовується в УТАС для вимірювання відносної вологості (RH, %) у

діапазоні від 0 до 100 % з абсолютною похибкою вимірювання не більше ±5 % і

температурою (Т,°С) від – 20 до +60°С з похибкою не більше ±1°С. Датчик

забезпечує діапазон вимірювання абсолютної вологості (AH, г/м3) повітря

від 0,1 до 131,5 г/м3 з абсолютною похибкою вимірювання не більше ± 5 г/м3.

Під час проведення досліджень розробленої моделі виявлено, що для

визначення НМВ необхідно враховувати характеристики марки вугілля. Так,
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для марки вугілля Ж при %34=daf
CV  та %0,7=dA  НМВ пилу становить

10,9 г/м3, при вмісті вологи у повітрі 3 г/м3 і ССН4=1 об.%. Під час збільшення
daf

CV  до 41 %, що становить не більше 20 % від номінального значення, НМВ

пилу зменшується на 21 % і становить 8,6 г/м3. Отже, чутливість НМВ пилу

до зміни daf
CV  у діапазоні від 34 до 41 % та його dA від 7 до 14 % дорівнюють:
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З аналізу отриманих значень чутливості НМВ вугільного пилу до зміни

характеристик марки вугілля можна зробити висновок, що підвищення виходу

летючих газових компонент знижує пропорційно межу вибуховості метано-

пило-повітряної суміші, а збільшення у 2 рази зольності пилу підвищує межу

вибуховості на 18 %. Тому під час визначення НМВ пилогазової суміші

необхідно проводити періодичний лабораторний аналіз параметрів марки

вугілля [219]: вихід летючих компонент ( daf
CV , %) у діапазонах [220]: менше 9 %

з абсолютною похибкою вимірювання не більше ± 1,5 %; від 9 до 45 % – не

більше ± 1,0 %; більше 45 % – не більше ± 1,5 %, його зольності ( dA , %) у

діапазонах [221]: від 5 до 15 % з абсолютною похибкою не більше ± 1,0 %;

від 5  до 35  % –  не більше ± 1,5 %; від 5 до 90 % – не більше ± 2,0 %. Зміна у

робочих межах тиску рудничної атмосфери практично не впливає на НМВ сис-

теми «метан – пил – повітря», тому впливом цього чинника можна знехтувати.

Вимірювання параметрів рудничної атмосфери шахт: концентрацій

метану, зваженого пилу, змін температури і вмісту вологи у повітрі (вологість),

а також обліку характеристик марки вугілля: виходу летючих компонент і

його зольності, що отримано у результаті лабораторного аналізу, дозволить

сформувати рекомендації щодо запобігання наближенню параметрів системи

аерогазового захисту шахт до критичних меж вибуховості пилогазової суміші.
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4.2 Концептуальні рішення структурно-алгоритмічної організації

комп’ютеризованої вимірювальної системи

Аналіз предметної області та стан питання вимірювальних систем

концентрації метану і пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт (див. розд. 1)

з урахуванням результатів моделювання процесів вибуховості пилогазової

суміші (див. п.п. 4.1) дозволяють обґрунтувати концептуальні рішення

структурно-алгоритмічної організації досліджуваної інформаційно-

вимірювальної системи. Ця проблема вирішується завдяки прогнозуванню

виникнення передаварійних та аварійних ситуацій на їх початкових стадіях під

час накопичення результатів вимірювань у базі даних і побудови моделей

екстраполяції. Прогнозування здійснюється на основі методу однофакторної

екстраполяції за фактором-аргументом часу [222]. Реалізація запропонованих

рішень у вигляді комплексу апаратно-програмних засобів дозволить

підвищити рівень безпеки та знизити вірогідність виникнення

вибухонебезпечних ситуацій у гірничих виробках вугільних шахтах. На основі

аналізу результатів проведених досліджень у цій дисертації та в роботах

інших авторів [223, 224], обґрунтовано призначення та сформульовано базові

функції комплексного забезпечення аерогазового захисту вугільних шахт:

1. Забезпечення приймання та накопичення інформації від вимірювальних

систем УТАС, шахтних диспетчерських центрів і локальних засобів

вимірювального контролю за аерогазовою обстановкою вугільних шахт.

2. Захищене резервне зберігання результатів вимірювань параметрів руд-

ничної атмосфери за весь період роботи інформаційно-вимірювальної системи.

3. Аналітична обробка в on-line режимі отриманої інформації

щодо зміни параметрів атмосфери вугільних шахт для своєчасного

виявлення небезпечних ситуацій та попередження персоналу підприємства.

4. Моніторинг концентрації метану та меж вибуховості пилогазової

суміші рудничної атмосфери вугільних шахт.

5. Візуалізація вимірювальної інформації, результатів їх аналітичної
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обробки у ергономічній для аналізу та сприйняття формі.

6. Стратегічне керування безпечним функціонуванням підприємств

гірничошахтної промисловості.

7. Персоніфіковане надання даних щодо роботи гірничих підприємств

України уповноваженим особам через інформаційні пристрої.

На основі аналізу базових функцій запропоновано та розроблено

схему розподілу інформаційних потоків для комплексу забезпечення

аерогазового захисту вугільних шахт, яку наведено на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Схема розподілу інформаційних потоків комплексу

забезпечення АГЗ підприємств гірничошахтної промисловості
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Комплекс забезпечення аерогазового захисту підприємств

гірничошахтної промисловості (див. рис. 4.3) має у своєму складі такі системи:

1. Вузол зв'язку Центру УТАС, який забезпечує обмін інформацією

між шахтами і Центром, координацію роботи та керування системою.

2. Вузли зв'язку шахт, які організовують взаємодію диспетчерських

центрів шахт з Центром комплексу УТАС.

3. Канали зв'язку, які організовано на основі магістральної транспортної

мережі, що позв'язує безпосередньо Центр УТАС з диспетчерськими шахт.

4. Система самодіагностування комплексу.

5. Система зберігання параметрів конфігурації комплексу.

6. Система налаштування, оперативного керування і моніторингу

IP-автоматичних телефонних станцій (IP-АТС).

Відповідно до запропонованої схеми розподілу інформаційних

потоків (див. рис. 4.3) комплекс УТАС забезпечує:

– двонаправлений телефонний та відеотелефоний зв'язок з

можливістю проведення конференцій засобами пакетної комутації між

диспетчерами різних шахт, а також шахтними диспетчерами та експертами

Центру УТАС за допомогою магістральної транспортної мережі;

– передачу цих вимірювань у однонаправленому режимі до

локального сховища даних на шахті та до сервера дублювання диспетчерського

центру УТАС засобами магістральної транспортної мережі;

– передачу інформації до екранів візуалізації робочих місць

диспетчерів від локального сховища даних у межах однієї шахти;

– передачу інформації до екранів візуалізації робочих місць експертів

Центру УТАС від сервера дублювання даних диспетчерського Центру УТАС.

Апаратно-програмний комплекс забезпечує отримання даних від різних

шахт, які підключено до Центру УТАС, аналіз даних і виведення інформації

до терміналів Центру. Гірничошахтний комплекс складається з таких систем:

– обробки та аналізу інформаційних параметрів і дестабілізуючих

факторів рудничної атмосфери вугільних шахт;
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– отримання та передача інформаційного пакету даних від

шахти до сервера дублювання і диспетчерського центру УТАС;

– візуалізація отриманого інформаційного пакету в диспетчерському

Центрі УТАС.

На базі аналізу систем апаратно-програмного комплексу постає задача

розробки програмного комплексу для синхронізації даних з набором джерел баз

даних (ДБД) і приймачів (ПБД). При цьому структури ДБД і ПБД можуть

змінюватися у часі при додаванні, вилученні та корекції таблиць. Дані до ДБД

надходять із достатньо високою швидкістю (період опитування вимірювальних

каналів і систем може змінюватись від 0,15 до 10 с). Оперативна інформація в

режимі реального часу виводиться на екрани візуалізації експертів

Центру УТАС. Тому програмний комплекс має у своєму складі такі системи:

– синхронізації даних [225], яка містить підсистему обробки та

отримання даних [226] від диспетчерських пунктів окремих шахт;

– візуалізація отриманих інформаційних пакетів.

Задачею підсистеми обробки даних на шахті є отримання даних від

шахтної бази даних (ШБД) та передача їх за запитом до Центру УТАС.

Структурну схему роботи підсистеми обробки та отримання даних [227, 228]

від диспетчерських шахт до Центру УТАС представлено на рис. 4.4.

Отримання даних з БД та
передача до Центру УТАСШБД Центр

Рис. 4.4. Структурна схема роботи підсистеми обробки та отримання

даних від диспетчерських шахт до Центру УТАС

Першою задачею підсистеми отримання даних від диспетчерських шахт є

прийом інформаційних повідомлень, їх розпаковування та обробка. Другою

задачею цієї підсистеми є зберігання отриманих даних у базі даних Центру

УТАС (ЦБД). Залежно від результатів обробки отриманих пакетів

здійснюється формування повідомлень сервісам візуалізації. На основі аналізу

задач, які вирішуються підсистемою обробки та отримання даних, запропоно-
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вано використовувати сервіс для відправлення даних до Центру на основі

служби WCF Data Service [229], що дозволить у режимі реального часу надава-

ти дані, які зберігаються у вигляді джерел у ШБД, за запитом з Центру УТАС.

Технічна реалізації цього сервісу на основі WCF Data Service забезпечить:

– проведення опитування ДБД шахт, отримання даних, обробка,

передачу та зберігання їх до ЦБД;

– повідомлення усіх терміналів візуалізації про необхідність

відображення даних, що знов надійшли.

На основі задач, які розв’язуються підсистемою обробки та отримання

даних з використанням WCF Data Service, запропоновано узагальнену

структурну схему роботи цієї підсистеми, яку наведено на рис. 4.5.

Опитування WCF Data
Service відправлення
даних з БД до ЦБД,

отримання та їх обробка

ШБД

Повідомлення всіх
терміналів візуалізації про
необхідність відображення
даних, що знов надійшли

Термінал1

ТерміналN

Запит від Центру УТАС

ЦБД

...

Рис. 4.5. Структурна схема роботи підсистеми обробки та

отримання даних з використанням WCF Data Service

Сервіс отримання даних від ШБД запропоновано реалізувати службою

Windows Service (Open Services Architecture) [230]. Це дозволить для будь-якого

розширення використаної операційної системи визначати стандарти API

(Прикладний програмний інтерфейс) і SPI (Інтерфейс з сервером). Ця служба

створює між клієнтом (ШБД) і сервером проміжний блок-менеджер, що

реалізує стандартний протокол доступу до даних. Це дозволяє операційній
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системі однаково звертатися до драйверів пристроїв і менеджерів бази даних.

Основна задача сервісу, який реалізовано службою Windows Service, є

опитування видалених WCF Data Service шахт, контроль наявності

підключення до шахт, отримання даних від них, обробка та зберігання

інформації до ЦБД, а також повідомлення додаткових сервісів

щодо необхідності розсилання нових даних терміналам під час зміни статусів.

Сервіс призначено для обміну повідомленнями між браузером і

Web-сервером у режимі реального часу. Повідомлення терміналів візуалізації

пропонується реалізувати на базі WebSocket [231]. Задачею сервісу є відправка

даних до терміналів. Після обробки і зберігання даних Windows Service

відправляє повідомлення, що містять підготовлені для візуалізації дані. У свою

чергу сервіс розсилає їх до відповідних терміналів. Під час запуску нового

терміналу здійснюється звернення до сервісу, термінал підписується

на його події. Таким чином всі термінали автоматично отримують нові дані.

Для забезпечення синхронізації роботи ДБД і ЦБД запропоновано

використовувати систему (див. рис. 4.6), що має такі компоненти:

– служба доступу до ДБД (СДДБД), яку призначено для надання даних з

ДБД та інформації про схеми таблиць;

– служба синхронізації даних ДБД і ПБД (ССД), яка здійснює

синхронізацію даних у ПБД, під час опитування всіх СДДБД шахт;

– Web-додатки аналітичного центру (ВДАЦ), які використовують

WebSocket для повідомлення про появу нових даних.

При старті ССД визначається робочий набір шахт, які підлягають моніто-

рингу. Цей набір оновлюється за таймером, періодичність якого

встановлюється у конфігурації комплексу. Процес синхронізації ДБД і ПБД є

потоковим одностороннім обміном даними. Запропонований підхід з частою

синхронізацією дозволяє надати клієнтам інформацію в режимі реального часу.

Особлива увага при синхронізації приділяється збоям і крайнім ситуаціям

під час використання програмного забезпечення. У процесі роботи служб

програмне середовище може опинитися у таких умовах: відмова в роботі
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мережі (недоступність вузлів) на різних ділянках; архівація та установка

ПБД або ДБД у початковий стан; перезавантаження ССД або СДДБД;

підвищене навантаження на канал зв'язку або сервер аналітичного центру.

ДБД1

СДДБД1

ДБД2

СДДБД2

ДБДn

СДДБДn. . .

. . .

ССД

ПБД1 ПБД2 ПБДm

ВДАЦ

Клієнт N

Клієнт 1

Клієнт 2

. . .

. . .

. . .

Розміщення
на шахті

Рис. 4.6. Структурна схема роботи системи синхронізації ДБД і ЦБД

Під час перезавантаження ССД, порушення роботи мережі та ін. ПБД не

міститиме всі дані від ДБД, які накопичено за час простою синхронізації.

Ці пропуски можуть бути заповнені, але за умови, що система функціонує у

режимі реального часу, дані може бути відновлено не повністю.

Якщо накопичений об'єм даних є дуже великим, а систему перезавантажено,

то може не вистачити ресурсів під час переміщення даних. На цьому

етапі пропонується ввести обмеження на пересилання цих даних – для

запиту пересилати не більше N (параметр конфігурації) останніх записів.

ССД під час отримання інформації від кожної шахти повідомляє Web-

додатки щодо надходження нових даних. Комунікація між ССД і Web-додатком

здійснюється через WCF Data Service. Web-додаток є системою візуалізації

отриманих даних (див. рис. 4.7), основною задачею якої є організація зберіган-

ня налаштувань конфігурації та виведення інформації до терміналів експертів

диспетчерського Центру УТАС. Основними елементами системи є компоненти

керування, конструктор форм візуалізації даних і візуалізатор форм.
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Система керування
у вигляді Web-додаткуЦБД

Конструктор
форм

Візуалізатор
форм

WebSocket
сервер

Рис. 4.7. Структурна схема роботи системи візуалізації під час

отримання даних від БД з диспетчерського Центру УТАС

Компонента керування забезпечує доступ до різних елементів системи, на

основі списку прав доступу. Користувач, який пройшов аутентифікацію

(зіставлення логін/пароля з обліковим записом у базі даних), ідентифікацію

(отримання унікального логіну) та авторизацію, працює тільки з тими модуля-

ми, до яких у нього є права доступу. Адміністратор має право керувати корис-

тувачами, правами і ролями, а також надавати право доступу до модулів

системи або комплексу Центру УТАС. Для досягнення необхідного рівня

безпеки, який відповідає міжнародним стандартам, у апаратно-програмному

комплексі УТАС використовуються сучасні алгоритми шифрування та захисту

від несанкціонованого доступу, як на апаратному, так і на програмному рівні.

Конструктор форм є front-end RIA-додатком на JavaScript. Функціонал

конструктора форм дозволяє забезпечити адміністратору Центру УТАС

створення нових форм візуалізації даних за виглядом і функціональністю, які є

близькими до декстопних додатків. Дані у створюваних формах мають

формат XML. Візуалізатор форм також є front-end RIA-додатком

на JavaScript, який дозволяє використовувати X/HTML. Візуалізатор

форм повністю базується на функціоналі конструктора форм.

Використання цієї структури системи візуалізації дозволяє збалансувати

ресурси, а також обробляти більшу кількість сесій одночасно під час викорис-

тання одного й того ж апаратно-програмного комплексу. Також дані між

клієнтом і сервером передаються без очікування під час оновлення їх у ДБД.
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4.3 Структурно-алгоритмічний синтез комп'ютеризованої ІВС

концентрації метану та пилу у вугільних шахтах

Під час проведення досліджень (див. п.п.  4.1 і 4.2) автором встановлено,

що підвищення ефективності промислових систем аерогазового захисту шахт є

можливим тільки за умови комплексного врахування впливів вимірювальних

параметрів і дестабілізуючих факторів рудничної атмосфери на процеси

вибуховості пилогазової суміші. Цей підхід дозволяє оцінити та розробити

заходи щодо підвищення вірогідності виявлення вибухонебезпечних

ситуацій, а також підвищити якість стратегічного керування безпечним

функціонуванням підприємств гірничо-видобувної промисловості. Ця

концепція передбачає здійснення вимірювань параметрів рудничної атмосфери:

концентрацій метану та вугільного пилу, зміни температури та вологовмісту

газової суміші, а також врахування результатів лабораторних досліджень:

характеристик марки вугілля (виходу летючих газових компонент і зольності).

Комплексне використання максимальної кількості інформативних параметрів

дозволяє ідентифікувати виникнення вибухонебезпечних ситуацій в умовах

вугільних шахт. Вищевикладене є основою для розробки структури та

алгоритмів функціонування комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної

системи для умов рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт.

Розроблювану інформаційно-вимірювальну систему призначено для

вимірювання концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері, а також

комплексу таких дестабілізуючих факторів, як зміна параметрів газової суміші,

а також характеристик марки вугілля. За цією інформацією система ідентифікує

умови виникнення вибухонебезпечних ситуацій у вугільних шахтах.

Функціонально та конструктивно розроблювана система входить до складу

комплексу УТАС на правах підсистеми (див. п.п. 4.2). Тому обробка сигналів у

її вимірювальних каналах та інформаційна обробка апаратно-програмними

засобами ІВС виявляються тісно пов’язаними і практично нероздільними.

Основною задачею системи є виявляння й ідентифікація виникнення
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вибухонебезпечних ситуацій у вугільних шахтах з підвищенням її швидкодії

при регламентованій точності вимірювання, а також визначення комплексу

дестабілізуючих факторів, що і визначає мету цього дисертаційного

дослідження. Отже, сформульовано базові функції вимірювальної системи:

1) вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері шахт;

2) прогнозування зміни концентрації метану за фактором часу;

3) видача сигналів на відключення живлення електроустаткування у

гірничих виробках шахт під час різкого зростання концентрації метану;

4) формування світлової та звукової сигналізації, яка відповідає

аварійним сигналам;

5) вимірювання концентрації зваженого вугільного пилу з урахуванням

його дисперсності у рудничній атмосфері шахт;

6) вимірювання температури і вмісту вологи у газовій суміші гірничих

виробок вугільних шахт;

7) облік результатів лабораторного аналізу характеристик марки вугілля:

виходу летючих газових компонент та його зольності;

8) оцінка значення меж вибуховості системи «метан – вугільний пил –

повітря» на основі комплексу визначених інформативних параметрів рудничної

атмосфери та дестабілізуючих факторів;

9) прогнозування запасу за вибуховістю пилогазової суміші та видача

сигналів про запобігання наближення до її критичних меж;

10) діагностика та ініціалізація конфігурації типів апаратних засобів, які

підключено до вимірювальної системи;

11) реєстрація та візуалізація даних за вимірюваними параметрами

і комплексного показника вибуховості пилогазового середовища;

12) зберігання і документування результатів вимірювань та оцінок;

13) прийом і передача даних від вимірювальних каналів та діагностичних

повідомлень за послідовним інтерфейсом RS–485 до системи УТАС.

Аналіз зазначених базових функцій показав, що вимоги до більшості з

них можуть бути сформульовано тільки на якісному рівні з вказівкою можли-
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вих обмежень. Комплексний аналіз цих вимог і можливих шляхів реалізації

функцій дозволяють визначити межі прийнятних рішень з використанням

структурно-алгоритмічного синтезу. Під час аналізу функцій системи, вимог до

їх якості виконання та реалізації допускається, що спочатку система є автома-

тизованою і передбачається активна участь людини-оператора із залученням

його компетенцій. Аналіз вимог і шляхів реалізації функцій повинен бути

комплексним, оскільки реалізація одних функцій не повинна суперечити

іншим, а при можливості доповнювати та спрощувати їх. Відповідно до цього

проведено аналіз базових функцій інформаційно-вимірювальної системи.

Функція вимірювання концентрації метану (функція 1) має бути

реалізованою для усього діапазону його змін, що здійснюється одночасним

(паралельним) вимірюванням для двох діапазонів:

– діапазон вибухонебезпечної концентрації метану від 0 до 4 об.%

з величиною абсолютної похибки вимірювань не більше ± 0,2 об.%;

– діапазон максимально можливої концентрації метану від 0 до 100 об.%

з абсолютною похибкою вимірювань не більше ± 1,0 об.%.

Причому у діапазоні вимірювань вибухонебезпечних концентрацій

метану вимірювач повинен спрацьовувати за:

– об'ємною концентрацією метану, Т09=2,3t, с   не більше 0,8;

– швидкістю наростання концентрації метану, vCH4, об.%/с         не менше 2.

Також передбачено фіксацію будь-якого факту перевищення концентрації

метану, що має місце протягом короткого часового інтервалу, який перевищує

час спрацьовування вимірювача. Виконання цієї вимоги усуває факти пропуску

короткочасних залпових викидів метану в гірничих виробках. Технічна реаліза-

ція вимірювальної системи вимагає, щоб структура підсистем, сигнали

керування та вихідні сигнали вимірювальних каналів були уніфікованими.

В умовах, коли газова обстановка у гірничих виробках схильна до

значних змін у часі, пріоритетного значення набувають прогнозування

змін концентрації метану (функція 2) при однофакторній екстраполяції

у часі. Для оперативного прогнозування змін концентрації метану
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здійснюється розрахунок її очікуваних значень на короткостроковий

період від 2 до 5 хвилин [232 – 234]. Також здійснюється добове

прогнозування, при якому розраховуються очікувані середні значення

вимірювальної концентрації метану на поточну добу. Під час довгострокового

прогнозування змін концентрації метану формуються масиви за квартальний

базовий період (12 тижнів) [233] та середнє значення за кожен тиждень

цього базового періоду, а також за весь довгостроковий (квартальний) період.

Функція видачі сигналів на відключення електроенергії від

устаткування у гірничих виробках вугільних шахт (функція 3) під час різкого

наростання концентрації метану на таких ділянках вугільних шахт [4, 234]:

– біля вибійного простору тупикових виробок (під час перевищення

2 об.% виконується відключення електроенергії);

– у струменях, що виходять з підготовчих виробок очисних вибоїв і

ділянок виїмки (не більше 1,3 об.%);

– біля пересувних електричних підстанцій у тупикових виробках

(не більше 1,0 об.%);

– у струменях, які надходять до ділянок виїмки та очисних виробок

(не більше 0,5 об.%);

– попереду вентиляторів місцевого провітрювання з електричними

двигунами (не більше 0,5 об.%);

– у виробках із струменем повітря, що витікає за межі ділянок виїмки,

які з’єднано з вентиляційними штреками (не більше 1,0 об.%);

– у виробках із струменем повітря, що витікає за межі ділянок виїмки

перед центральними підземними підстанціями (не більше 1,0 об.%);

– у струменях, що витікають з ділянок видобувних та очисних виробок

(не більше 1,3 об.%).

Функція формування світлової та звукової сигналізації (функція 4),

забезпечує індикацію:

– червоний сигнал – для сигналізації концентрації метану, який відповідає

аварійним сигналам (див. функцію 3);
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– жовтий сигнал – для сигналізації пошкоджень вимірювача;

– зелений сигнал – для сигналізації включення живлення;

– наявність напруги живлення на вимірювачі концентрації метану;

– попереджувальна сигналізація розрядження вбудованого акумулятора;

– індикація запитів даних від зовнішньої системи за каналом зв'язку;

– індикацію передачі даних вимірювання за каналом зв'язку.

Видимість світлових сигналів під час досягнення небезпечної концентра-

ції метану або його швидкості наростання на осі від джерела світла повинна

забезпечуватися на відстані не менше 10 м. Рівень звукового тиску не менше

95 дБ на відстані 1 м за віссю від джерела звуку на частотах від 800 до 2500 Гц.

Вимірювання концентрації зваженого вугільного пилу при обліку його

дисперсності у рудничній атмосфері вугільних шахт (функція 5) має здійснюва-

тися безперервно у діапазоні від 0 до 3000 мг/м3 з величиною абсолютної

похибки вимірювання не більше ±50 мг/м3 [8]. Вимірювання концентрації

зваженого вугільного пилу в гірничих виробках шахт [49, 235] виконується:

– під час виїмки вугілля комбайнами або відбійними молотками на

крутих шарах, у виробках, що примикають до лави, на вентиляційних

струменях, що витікають, у (10 – 15) м від лінії вибою;

– під час виїмки вугілля комбайнами і стругами на пологих шарах і

шарах з нахилом, у лаві в (10 – 15) м від вентиляційного штреку;

– під час щитової виїмки крутих шарів на робочому місці машиніста;

– під час проведення підготовчих виробок у (20 – 30) м від вибою;

– у конвеєрних виробках у (10 – 15) м від кожного пункту

перевантаження вугілля за напрямом руху повітря.

На основі аналізу результатів моделювання процесу визначення

вибуховості пило-метано-повітряної суміші рудничної атмосфери (див. п.п. 4.1)

встановлено, що необхідно додатково проводити вимірювання змін

температури та вмісту вологи у аналізованій газовій суміші (функція 6).

Вологість шахтного повітря є надійним природним флегматизатором

вибуховості суміші метану та пилу. У системі запропоновано використовувати
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датчик ПМ-14 [218], який використовується в УТАС для вимірювання віднос-

ної вологості у діапазоні від 0 до 100 % з абсолютною похибкою вимірювання

не більше ±5 % і температури від – 20 до +60°С з похибкою не більше ±1°С.

З аналізу результатів моделювання (див. п.п. 4.1) також встановлено,

що для оцінки значення межі вибуховості пилогазової суміші

необхідно враховувати характеристики марки вугілля, які отримано

під час лабораторних досліджень (функція 7): вихід летючих газових

компонент ( daf
CV ) у діапазонах змін: менше 9 % (з абсолютною похибкою

вимірювання не більше ± 1,5 %); від 9 до 45 % (не більше ± 1,0 %) і

більше 45 % (не більше ± 1,5 %), а також зольності вугільного

пилу (Ad) у діапазонах від 5 до 15  % (з абсолютною похибкою не більше

± 1,0 %); від 5 до 35 % (не більше ± 1,5 %) та від 5 до 90 % (не більше ± 2,0 %).

Під час аналізу розробленої моделі вибуховості пилогазової суміші руд-

ничної атмосфери (див. п.п. 4.1) на основі залежності (4.8) встановлено значен-

ня нижньої межі вибуховості вугільного пилу (функція 8). Також встановлено,

що межі вибуховості залежать від зміни концентрації метану (функція 1) і

зваженого вугільного пилу з урахуванням його дисперсності (функція 5),

температури та вмісту вологи у аналізованій газовій суміші (функція 6),

а також з урахуванням характеристик марок вугілля – daf
CV  і Ad (функція 7).

Прогнозування запасу за межею вибуховості пилогазової суміші та вида-

ча сигналів щодо запобігання наближення її до критичних меж (функція 9)

здійснюється аналогічно до прогнозування зміни ССН4 (функція 2) при однофак-

торної екстраполяції за аргументом часу. Оперативне прогнозування межі

вибуховості також виконується на 2 – 5 хвилин, а під час добового прогнозу-

вання передбачається розрахунок його очікуваних значень на поточну добу,

а також здійснюється довгострокове прогнозування на квартальний період.

У розроблюваній комп’ютеризованій системі передбачена

діагностика та ініціалізація апаратних засобів (функція 10) збору інформації, а

також пристроїв, що підключаються, які відповідають за формування та видачу
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команд на блокування виробничої діяльності. Після запуску та ініціалізації

апаратних засобів ІВС протягом усього часу її роботи повинна безперервно

проводитися діагностика. За необхідності система генерує відповідні коди

помилок, які пов'язані з відмовами або несправностями її вузлів для подальшої

передачі за каналами зв'язку до диспетчерського пункту АГЗ шахти (УТАС).

Реєстрація і візуалізація даних щодо параметрів вимірювання і комплекс-

ного показника вибуховості (функція 11) виконується в режимі реального часу

цифровою індикацією у вигляді часових діаграм, графіків та їх числових

значень у форматі протоколів. Зберігання та документування результатів

вимірювань та оцінок (функція 12) здійснюється для подальшого використання

під час розробки загальношахтних заходів щодо техніки безпеки, під час

розрахунку кількості повітря, що подається до виробки, та для ідентифікації

категорії шахти за газовиділенням. Для інформаційного забезпечення АГЗ шахт

передбачено прийом і передачу даних від вимірювальних каналів, параметрів і

діагностичних повідомлень за інтерфейсом RS–485 до комплексу

УТАС (функція 13). Технічне забезпечення системи зв'язку містить засоби,

що забезпечують повноту, достовірність та однозначність цієї інформації.

Розглянуті засоби, які реалізують базові функції ІВС, об'єднано

до системи та доповнено засобами вимірювальних каналів параметрів

рудничної атмосфери, представлено у вигляді структурної схеми, яку

наведено на рис. 4.8. Взаємодія елементів схеми під час обробки інформаційних

сигналів і визначення межі вибуховості пилогазової суміші складає

основний алгоритм функціонування системи. Під час її запуску спочатку

виконується ініціалізація апаратної частини інформаційно-вимірювальної

системи (16), яка проводить перевірку підключень таких блоків та підсистем:

– підсистема вимірювання концентрації метану;

– підсистема вимірювання концентрації зваженого пилу з урахуванням

його дисперсності;

– блок вимірювань температури та вологості (11), який як датчик

вологості використовується ПМ-14 з цифровим виходом [218];
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– блок введення характеристик марки вугілля (12): виходу летючих

газових компонент ( daf
CV ) та його зольності (Ad).

– блок відключення устаткування в гірничих виробках шахт (21);

– блок реєстрації та відображення інформації (22);

– блок зв'язку (23) за послідовним інтерфейсом RS–485 з системою

аерогазового захисту вугільних шахт УТАС (24).

Після ініціалізації апаратних засобів комп’ютеризованою інформаційно-

вимірювальною системою за командою від центрального процесорного

пристрою (ЦПП) – блок 14 діагностується робота (15) блоків і

підсистем. Під час успішного завершення ініціалізації та діагностики

підключення підсистем виконується основна вимірювальна функція –

вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт.

Деякі блоки апаратних засобів утворюють такі підсистеми комп’юте-

ризованої вимірювальної системи концентрації метану та пилу (див. рис. 4.8):

– підсистему вимірювання концентрації метану, яка здійснює вимірюван-

ня у двох діапазонах: від 0 до 4об.% ( 4СНС ) та від 0 до 100об.% ( 100
4СНС ). До складу

цієї підсистеми входять блок драйверів керування СВД (1), двоканальний

оптоелектронний блок вимірювача концентрації метану (2), який виконує

основну вимірювальну функцію – вимірювання концентрації метану та

додаткову – компенсацію вугільного пилу та запилення лінз оптоелектронних

компонентів вимірювача (див. п.п. 3.1). Підсистема також має у своєму складі

блок компенсації температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача (4),

який використовує для апаратної компенсації температури блоки ТЕST_T1 і

ТЕST_T2 (див. п.п. 3.5), а також блок вимірювання температури СВД (2)

для реалізації програмної компенсації температурного дрейфу вихідних

сигналів вимірювача ТСВД (див. п.п. 3.5). Вихідні сигнали цієї підсистеми

нормуються до уніфікованого вигляду блоком перетворення та нормалізації (5);

– підсистему вимірювання концентрації вугільного пилу в діапазоні

від 0 до 3000 мг/м3 при обліку його дисперсності, яка має у своєму складі блок

драйверів керування СВД (6), двоканальний оптоелектронний блок вимірювача
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концентрації пилу (7) і блок перетворення, температурної компенсації та

нормалізації його вихідних сигналів (9). У підсистемі використано блок визна-

чення запилення оптоелектронних компонентів (8), вихідний сигнал якого нор-

мується до уніфікованого вигляду блоком перетворення та нормалізації (10);

– підсистему відображення та передачі інформації, яка має у своєму

складі блок реєстрації та відображення (22), інтерфейс зв'язку (23) з системою

АГЗ вугільних шахт (24) за послідовним протоколом передачі даних RS–485.

Основою цифрової підсистеми вимірювання та керування є

мікроконтролер (МК), який виконує функції керування роботою підсистем,

розрахунків, обробки, індикації та передачі інформації. МК має у своєму складі

такі функціональні блоки: комутатор – мультиплексор (13) аналогових і

цифрових уніфікованих сигналів, центральний процесорний пристрій

ЦПП (14), блок діагностики (15), блок ініціалізації (16), аналого-цифровий

перетворювач АЦП (17), арифметико-логічний пристрій АЛП (18),

блок прогнозування (19), блок зберігання та документування даних (20).

Блок ЦПП (14) призначено для детектування команд, які розташовано у

пам'яті програм, та керування роботою МК, формування команд для

керування блоками драйверів СВД вимірювальних підсистем концентрації

метану та вугільного пилу. ЦПП формує шини керування (ШК), адреси (ША) і

даних (ШД), а також реалізує керування пам'яттю програм, а при

сумісній роботі з блоком АЛП (18) виконує арифметичні та логічні операції.

Блок АЦП (17) перетворює уніфіковані інформаційні сигнали напруг з

виходів вимірювальних каналів концентрації метану, вугільного пилу, темпера-

тури, вологості та інші на відповідні цифрові коди методом послідовного

наближення для реалізації подальших розрахунків відповідно до

розроблених алгоритмів функціонування інформаційно-вимірювальної системи.

Для роботи з блоком зберігання та документування даних (20)

призначено АЛП (18), яке виконує арифметичні, логічні операції та керування

мітками станів під час формування команд залежно від отриманих результатів.
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Структурну схему підсистеми вимірювання концентрації метану з  ком-

пенсацією пилу, запилення оптоелектронних компонент і температури наведено

на рис. 4.9, де позначено: ДДСВК і ДДСКК – драйвера джерел струму для жив-

лення СВД вимірювального (ВК) і компенсаційного (КК) каналів; TEST TСВД ВК

і TEST TСВД КК – блоки вимірювання і перетворення падінь напруг на СВД,

вихідні сигнали яких є пропорційними до зміни температури СВД; ОКВК і

ОККК – оптичні ВК і КК канали; ППВК і ППКК – попередні підсилювачі вихідних

сигналів фотодіодів ВК і КК; СДВК і СДКК – синхронні детектори ВК і КК; НПВК

і НПКК – нормуючі перетворювачі з апаратною компенсацією температурного

дрейфу СВД; 100
ВКНП  і 100

ККНП  – нормуючі перетворювачі вихідних сигналів для

діапазону вимірювань ССН4 від 0 до 100 об.% ( 100
ВКВИХU  і 100

ККВИХU ); ДТ – датчик тем-

ператури СВД, вихідний сигнал (ТСВД) якого використовується для програмної

компенсації температурного дрейфу каналів підсистеми, у діапазоні вимірю-

вання ССН4 від 0 до 4 об.% (UВИХ ВК і UВИХ КК) та від 0 до 100 об.% ( 100
ВКВИХU і 100

ККВИХU );

СКДДС ВК и СКДДС КК – сигнали керування драйверами джерел струму ВК і КК.

Вимірювальну підсистему розроблено з урахуванням вимоги природної

циркуляції рудничної атмосфери крізь ВК і КК. До складу цих каналів входять

СВД типу Lms34LED і Lms38LED, ФД типу Lms36PD і Lms43PD і попередні

підсилювачі ППВК і ППКК вихідних імпульсних сигналів струму ФД.

Для живлення СВДВК і СВДКК використано драйвери джерел струму (ДДС),

які керовані напругою. Для керування ДДС використовуються

сигнали СКДС ВК і СКДС КК, які задають амплітуди струмів живлення

СВДВК і СВДКК, тривалість імпульсу та їх період (див. рис. 3.21 та п.п. 3.5).

Вихідні сигнали ППВК і ППКК надходять до СДВК і СДКК, так під час

додаткового находження імпульсів синхронізації від ДДСВК і ДДСКК СД детек-

тують амплітуду вихідних напруг ПП. Блоки TEST TСВД ВК і TEST TСВД КК

підсилюють амплітуду додаткової імпульсної послідовності (див. рис. 3.21),

величина якої є пропорційною до зміни температури СВД, та виконують її нор-

мування для реалізації апаратної компенсації температурного дрейфу каналів.
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Блоки НПВК, НПКК і 100
ВКНП , 100

ККНП  виконують масштабування сигналів до

уніфікованого вигляду (UВИХ ВК, UВИХ КК і 100
ИКВИХU , 100

ККВИХU ) для подальшої

їх обробки у цифровому блоці ІВС у двох діапазонів вимірювань ССН4: від 0 до

4 об.% та від 0 до 100 об.% (див. рис. 4.8). Додатково до цифрового блоку надхо-

дить інформаційний сигнал температури від ДТ. За визначеними залежностями

(3.27) і (3.28) з урахуванням значення температури від ДТ виконується

програмна компенсація температурного дрейфу вихідних сигналів ВК і КК.

Структурну схему підсистеми вимірювання концентрації пилу при обліку

його дисперсності та компенсації температури і запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача наведено на рис. 4.10, де позначено: ДДС1 і ДДС2 –

драйвера джерел струму СВД1 і СВД2; ВК і КК – вимірювальний і компенса-

ційний канали; ФД ВК, ФД КК1 і ФД КК2 – фотодіоди ВК, КК1 і КК2;

НПДЗ – напівпрозоре дзеркало; ДЗ – дзеркало; ППрВК, ППрКК1 і ППрКК2 –

попередні перетворювачі каналів; МАС – мультиплексор аналогових сигналів;

ППВК1 і ППКК1, ППВК2 і ППКК2, ППКК3 – попередні підсилювачі ВК і КК;

ДП1 і ДП2 – диференційні підсилювачі; НП1, НП2 – нормуючі перетворювачі,

НП3 – нормуючий перетворювач каналу запилення оптичних компонентів.

Формування сигналів у оптичному вимірювачі концентрації пилу

здійснюється у відкритому ВК під час почергового проходження крізь випромі-

нювання від СВД1 та СВД2, яке потрапляє до ФД (див. п.п. 2.4). Режими роботи

СВД1 і СВД2 задаються ДДС1 і ДДС2 за командами СКДДС1 і СКДДС2 від МК.

У вимірювачі додатково використано закритий оптичний канал (КК),

який призначено для компенсації температурного дрейфу його вихідних сигна-

лів. Запропоноване схемне рішення вимірювача організовано так, щоб випромі-

нювання по черзі від СВД1 і СВД2 перед попаданням до ВК і КК надходило до

НПДЗ. Потім воно частково віддзеркалюється та проходить крізь ВК і КК.

Після цього випромінювання фокусується на ФПВК і ФПКК1. Вихідні сигнали

струму від ФПВК і ФПКК1 надходять до відповідних попередніх перетворювачів

(ППрВК і ППрКК1), де сигнали струму ФД перетворюються на сигнали напруг з

їх попереднім підсиленням. Вихідні сигнали ППВК і ППКК1 надходять до МАС.
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Режим роботи МАС задається СКМАС1 або СКМАС2, які є синхронізованими

з СКДДС1 і СКДДС2. У першому випадку під час подачі СКДДС1 включається СВД1,

одночасно подається СКМАС1 на МАС. МАС комутує ППрВК з ППВК1 і ППрКК1 з

ППКК1.  У другому випадку СКДДС2 включається СВД2 з одночасною подачею

сигналу СКМАС2 на МАС, який комутує ППрВК з ППВК2 і ППрКК1 з ППКК2.

Під час включення СВД1 або СВД2 диференційний підсилювач здійснює

віднімання вихідних сигналів ППКК1 від ППВК1 та ППКК2 від ППВК2. У різнице-

вих сигналах двопроменевого вимірювача на виходах ДП1 і ДП2 є інформація

щодо зміни концентрації вугільного пилу у ВК. Ці сигнали є інваріантними до

зміни температури. Також під час включення СВД1 або СВД2 вихідні сигнали

ДП1 і ДП2 масштабуються НП1 і НП2 до уніфікованого вигляду (UВИХ1 і UВИХ2)

для подальшої обробки у цифровому блоці вимірювача (див. рис. 4.8).

Підсистема вимірювання концентрації вугільного пилу додатково містить

вимірювальний канал запилення оглядових стекол. Цей канал розташовано

безпосередньо в оптоелектронному блоці вимірювача (див. рис. 4.10) і має у

своєму складі дзеркало (ДЗ), за допомогою якого частина оптичного

випромінювання від одного з СВД спрямовується крізь оглядове скло до вікна

ФДКК2 типу BPW21R. Поглинання випромінювання збільшується зі зростанням

запилення стекол вимірювача. При цьому вихідний сигнал ФДКК2 зменшується

пропорційно товщині шару пилу, що осів. Цей сигнал струму ФДКК2 передаєть-

ся до ППрКК2, який перетворює його на сигнал напруги і попередньо підсилює.

Після ППрКК2 здійснюється попереднє підсилення ППКК3 та масштабування НП3

до уніфікованого вигляду (UВИХ3) для подальшої обробки у цифровому блоці, де

цей сигнал перетворюється на двійковий код. Під час використання

розробленого алгоритму [8, 199 – 201] обробки результатів вимірювань

концентрації вугільного пилу з урахуванням сигналу (UВИХ3) запилення оптики

здійснюється компенсація впливу зміни цього дестабілізуючого чинника.

Запропоновано використовувати контролер типу ТХ9042, який

використовується в УТАС [236], яка є розподіленої системою керування.

ТХ9042 здійснює обробку всіх необхідних базових функцій розробленої ІВС.
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4.4 Алгоритмічне забезпечення комп’ютеризованої вимірювальної

системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт

Узагальнений алгоритм функціонування комп’ютеризованої

вимірювальної системи концентрації метану та пилу в рудничній

атмосфері шахт, блок-схему якого наведено на рис. 4.11 та представлено

9 блоками, які реалізують такі операції:

– ініціалізація апаратних засобів комп’ютеризованої системи і підсистем,

що підключаються до неї, блоків і вимірювальних каналів (блок 1);

– тестування лінії зв'язку для обміну даними за протоколом RS–485 між

диспетчерським пунктом збору інформації системи аерогазового захисту

вугільних шахт УТАС (блок 2).  Після закінчення тестування лінії зв'язку

встановлюється прапор ознаки успішного з'єднання – 1, в іншому разі – 0;

– перевірка умови встановлення зв'язку (блок 3), при якому

здійснюється з'єднання. Якщо зв'язок встановлено, то запускається основний

цикл роботи програми функціонування комп’ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи (блоки 5 – 7), в іншому разі – проводиться

діагностика несправностей апаратних засобів вимірювальної системи або

лінії зв'язку з подальшою генерацією кодів несправності (блок 9) цих пристроїв;

– основний цикл роботи програми має такі підпрограми функціонування:

вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних

шахт (блок 5); вимірювання концентрації вугільного пилу з урахуванням його

дисперсності (блок  6) та оцінка значень меж вибуховості пилогазової

суміші у рудничній атмосфері гірничих виробок вугільних шахт (блок 7);

– після проведення основного циклу роботи програми здійснюється пере-

вірка наявності команди зупинки функціонування комп’ютеризованої системи

(блок 8); якщо її отримано, то завершується робота системи, в іншому разі –

якщо команду не отримано, то операції повторюються циклічно з тестування

лінії зв'язку для обміну даних між комп’ютеризованою інформаційно-

вимірювальною системою та системою аерогазового захисту УТАС (блоку 2).
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Алгоритм функціонування підпрограми вимірювання концентрації

метану в рудничній атмосфері вугільних шахт, блок-схему якої наведено на

рис. 4.12 і представлено 19 блоками. Під час початкового запуску у підпрограмі

вимірювання концентрації метану встановлюється початкова

температура СВД ( СВДТ =20°С). За допомогою сигналів керування (СКДС ВК і

СКДС КК) від драйверів джерел струму (див. рис. 4.9) забезпечуються номінальні

значення параметрів імпульсів струму, які живлять СВД: амплітуда 1000 мА

при тривалості імпульсу 20 мкс з періодом імпульсної послідовності 2000 мкс

(блок 1). Залежно від місця встановлення датчиків метану у гірничих

виробках вугільних шахт (див. п.п. 4.3) у цій підпрограмі прописуються

порогові значення концентрації метану пор
СНС 4  і швидкості його зміни пор

СНv 4 .

Циклічно з інтервалом 15 с (блок 2) здійснюється процедура

багаторазових спостережень зміни температури СВД (блок  3) під час викорис-

тання ДТ (див. рис. 4.9) – ТСВД. Після виконання основного циклу функціону-

вання підпрограми (блок 2) здійснюється усереднення результатів

спостережень температури (блок 18) за інтервал часу 150 с (N=10) – СВДТ .

Визначене значення температури ( СВДТ ) СВД використовується для програмної

компенсації температурного дрейфу вихідних сигналів підсистеми вимірюван-

ня концентрації метану. За результатами вимірювання СВДТ  розраховуються

величини напруг корекції кожного з ВК і КК підсистеми (блок 4) для двох

діапазонів вимірювань концентрації метану: від 0 до 4 об.%  ( ( )СВДВК ТUT  і

( )СВДКК ТUT ) та від 0 до 100 об.% ( ( )СВДВК ТUT 100  і ( )СВДКК ТUT 100 ) за формулою (3.29).

Циклічно кожні 150 мс (блок 5) протягом інтервалу часу 15 с (H=100)

проводиться вимірювання концентрації метану. У цьому циклі здійснюється

передача отриманих інформаційних повідомлень до системи аерогазового

захисту вугільних шахт УТАС і видача команд на блоки і вузли

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи концентрації

метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт (див. рис. 4.8).



235

k

15 с

ТСВД

3

ТСВД:=20оС; CCH4; vCH4;
СКДС ВК; СКДС КК;

N:=10;H:=100;S:=10

1

Вимірювання
концентрації метану

2

ТСВД

18

1              N

i

150 мс

5

1          H

j

15 мс

6

1          S

UTВК(ТСВД);UTKК(ТСВД);
UTВК(ТСВД);UTKК(ТСВД)100 100

4

UВК;UКК; UВК;UКК
100 100

8

UTВК=UВК- UTВК(ТСВД);
UTКК=U КК- UTКК(ТСВД);
UTВК=U ВК- UTВК(ТСВД);
UTКК=UКК- UTКК(ТСВД)

100 100 100

100100100

DU    =UTВК- К  (UTKК- UЗС);
DU100=UTВК- К100(UTKК- UЗС)100

СCН4 =ln( 1-DU   / U0 )/kCH4;
СCН4 =ln( 1-DU    / U0 )/kCH4;

vCH4=DСCН4/Dt

100 100100

10

11

CCH4>ССН4
пор -

UВК;UКК;
UВК;UКК

100 100

7

13
9

100 100

 Команда
переривання

роботи

+

-

19

vCH4>vСН4
пор+ -

14

Повернення до
основної програми

Видача команд сигналі-
зації на блок реєстрації

 та відображення

15

 Видача команд на блок
відключення устаткуван-
ня у гірничих виробках

16

Передача ССН4, ССН4, vСН4
за RS-485 до системи АГЗ

вугільних шахт УТАС

17
100

Запис ССН4, ССН4, vCH4
до пам'яті вимірювальної

підсистеми

100
12

пор пор

+

Рис. 4.12. Блок-схема алгоритму функціонування підпрограми

вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт



236

З аналізу результатів проведених досліджень (див. п.п. 2.1) встановлено,

що для забезпечення регламентованої величини динамічної похибки

вимірювання концентрації метану, значення якої повинно складати не більше

подвоєного значення від основної похибки (±0,20 об.%), період опитування ВК і

КК підсистеми повинен бути не більше 15 мс (див. рис. 2.8). Тому циклічно

кожні 15 мс (блок 6) протягом 150 мс накопичуються багаторазові

спостереження (S=10) напруг ВК і КК підсистеми ( ВКU , ККU  і 100
ВКU , 100

ККU ).

Після циклічного опитування каналів підсистеми (блок 6) виконується

усереднення результатів спостережень вихідних напруг ВК і КК (блок 8) – ВКU ,

ККU  і 100
ВКU , 100

ККU . На основі проведених досліджень (див. п.п. 2.1) виявлено,

що при кількості спостережень S=10 усувається поява грубих

похибок у результатах вимірювання. При цьому величина основної абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану складає не більше ±0,10 об.%

(див. рис. 2.5), що є у 2 рази меншим за регламентоване значення похибки [2].

Програмна компенсація температурного дрейфу вихідних напруг ВК і КК

(блок 9) для двох діапазонів вимірювань концентрації метану виконується

під час віднімання від результатів вимірювань вихідних напруг ВК і КК

(блок 8) значень напруг корекції (блок 4) за формулою (3.27). Після програмної

компенсації температурного дрейфу виконується компенсація запилення

оптичних каналів вимірювача (блок  10). У дисертаційній роботі (див. п.п. 3.1)

обґрунтовано та запропоновано використовувати адитивний метод компенсації

впливу пилу та запилення вікон оптоелектронних компонентів вимірювача

на результати вимірювань концентрації метану відповідно до формули (3.28).

Розрахунки величин вимірюваної концентрації метану в двох

діапазонах: від 0 до 4 об.%  ( 4СНС )  та від 0  до 100 об.%  ( 100
4СНС )

за формулою (3.29) та швидкості її зміни ( 4СНv ) виконуються у блоці 11.

Результати розрахунків цих параметрів рудничної атмосфери вугільних шахт

( 4СНС , 100
4СНС  і 4СНv ) записуються до енергонезалежної пам'яті (блок 12)

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи (див. рис. 4.8).
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У блоках 13 і 14 здійснюється порівняння результатів

вимірювань концентрації метану ( 4СНС ) та швидкості його зміни ( 4СНv )  з їх

пороговими значеннями ( пор
СНС 4  і пор

СНv 4 ). Якщо величина хоча б одного з

цих параметрів перевищує порогові значення, то формуються команди

сигналізації до блоку реєстрації та відображення (блок 15), та до блоку

відключення устаткування у гірничих виробках вугільних шахт (блок 16)

комп’ютеризованою інформаційно-вимірювальною системою (див. рис. 4.8).

Інформація щодо вимірювальних параметрів рудничної атмосфери гірничих

виробок шахт ( 4СНС , 100
4СНС  і 4СНv ) передається за послідовним інтерфейсом

RS–485 до комплексу аерогазового захисту вугільних шахт УТАС (блок 17).

Після закінчення основного циклу роботи (блок 2) підпрограма перевіряє

наявність повідомлень від комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної

системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

Якщо команда переривання роботи (блок 19) не надходила, то підпрограма

переходить до наступного циклу роботи. У іншому разі вона завершує свою

роботу та переходить до процедур і функцій підпрограми вимірювання

концентрації пилу при обліку його дисперсності, що відповідає основному

алгоритму функціонування комп’ютеризованої системи (див. рис. 4.11).

Алгоритм роботи підпрограми вимірювання концентрації пилу при

обліку його дисперсності, блок-схему якої наведено на рис. 4.13 і

представлено 24 блоками. Під час початкового запуску підсистеми вимірюван-

ня концентрації вугільного пилу сигналами керування (СКДДС1 і СКДДС2)

драйверів джерел струму (див. рис. 4.10) забезпечуються номінальні величини

середніх струмів (IДДС1 і IДДС2), що живлять СВД, значення яких становить

100 мА. У блоці 1 задається кількість спостережень (S=10) вимірюваних вихід-

них напруг підсистеми ( 1ВИХU  – 3ВИХU ) і параметри (b=1,653, b=0,379) функції

розподілу дисперсності пилу f(D), значення яких розраховуються за результа-

тами експериментальних досліджень (див. п.п. 2.2). Функція f(D) змінюється

за логарифмічно-нормальним законом розподілу, який наведено у (2.36).



238

IДДС1; IДДС2;
S:=10;b;b

1

2

UВИХ

j

1

9

1 2

CКДДС; CКМАС

10

11

 kексп=

b

Db

14

bmin            bmax

13

b

Db

15

bmin bmax

ab,b
функції f(D)

UВИХ1

UВИХ2

kтеор=
K(l1,CП)
K(l2,CП)

Db,b= kтеор- kексп

16

17

Db,b<Dпор

18

19

+

-

CC  і f(D)

Команда
переривання

роботи

-

24
+

16

i

100 мс

8

1                S

UВИХ1;UВИХ2

UВИХ3

j

1

1 2

CКДДС

4

5

DU3=Umax3- UВИХ3;
IДДС=k DU3

6

i

100 мс

2

1                S IДДС1;IДДС2

3

7

12

20

Вимірювання
концентрації пилу

Видача команд сигналі-
зації на блок реєстрації

 та відображення

23

Запис СС, параметрів
a, b і b  функції f(D)

до пам'яті

21

Передача СС, a, b і b
функції f(D) за RS-485 до

АГЗ шахт УТАС

22

Повернення до
основної програми

Рис. 4.13. Блок-схема алгоритму функціонування підпрограми

вимірювання концентрації вугільного пилу при обліку його дисперсності



239

Циклічно з інтервалом 100 мс (блок 2) проводиться процедура

багаторазових спостережень ступеня запилення стекол оптоелектронних

компонентів вимірювача, яка має таку послідовність дій:

– у циклі (блок 3) по черзі подаються сигнали керування СКДДС1 і

СКДДС2 (блок 4) до відповідних ДДС (див. рис. 4.10), які живлять СВД;

– під час включення кожного з СВД проводиться опитування вихідного

каналу UВИХ3 вимірювальної підсистеми (блок 5);

– кожне з двох значень вихідної напруги UВИХ3 віднімається від

максимальних значень вихідних напруг (Umax3),  які є за відсутності

запилення стекол оптичної вимірювальної підсистеми (блок 6), на основі

цих визначених результатів (DU31 і DU32) у блоці розраховуються значення

амплітуди струмів IДДС1 і IДДС2 для живлення відповідного СВД;

– після виконання циклу (блок 2) накопичення цих

результатів спостережень здійснюється їх усереднення за інтервал

часу 1 с (S=10) – 1ДДСI  і 1ДДСI  (блок 7).

Величини амплітуди струмів ( 1ДДСI  і 1ДДСI ) використовуються для

реалізації запропонованого методу функціональної корекції результатів

вимірювання концентрації пилогазових компонент для підвищення метрологіч-

ної надійності вимірювача (див. п.п. 3.2). Реалізація цього методу у

вимірювальній підсистемі концентрації пилу дозволила виконувати

компенсацію впливу домінуючого дестабілізуючого чинника – осідання

вугільного пилу на стеклах оптоелектронних компонентів вимірювача.

Циклічно кожні 100 мс (блок 8) протягом інтервалу часу 1 с (S=100)

здійснюється вимірювання концентрації вугільного пилу з урахуванням його

дисперсності. У цьому циклі роботи алгоритма функціонування підпрограми

передаються отримані інформаційні повідомлення до комплексу аерогазового

захисту вугільних шахт УТАС і реалізується видача команд на блок реєстрації

та відображення комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи

концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт (див. рис. 4.8).
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У циклі (блок 9) по черзі подаються сигнали керування СКДДС1 – СКМАС1 і

СКДДС2 – СКМАС3 (блок  10) здійснюється опитування вихідних каналів

UВИХ1 і UВИХ2 вимірювальної підсистеми (блок 11). Після виконання

циклу (блок 8) накопичення цих результатів спостережень здійснюється

їх усереднення за інтервал часу 1 с (S=10)  – 1ВИХU  і 2ВИХU  (блок 12).

На основі цих експериментальних даних щодо спектральної прозорості

аналізованої пилогазової суміші та розрахункових коефіцієнтах функції

розподілу f(D), а також середнього об'ємно-поверхневого діаметра частинок

D32 у підпрограмі розраховуються концентрацію зваженого вугільного пилу:

– розраховуються експериментальні значення відношення коефіцієнтів

спектральної прозорості для двох l випромінювання – kексп (блок 13);

– методом покоординатного спуску в циклі (блоки 14 і 15) виконується

перебір значень коефіцієнтів b і β функції розподілу f(D) від мінімальних

значень bmin, βmin до максимальних bmax, βmax з кроком Δb і Δβ;

– на кожному ітераційному кроці циклу (блоки 14 і 15) числовими

методами розраховується значення нормуючого коефіцієнта ab,β (2.79)

функції розподілу f(D);

– на основі запропонованих рекурентних співвідношень (2.69) – (2.76)

визначаються спектральні показники ослаблення (2.77) і теоретичні значення

відношення коефіцієнтів спектральної прозорості для двох довжин хвиль

випромінювання – kтеор (блок 17);

– розраховується різниця (Δb,β) між теоретичними kтеор та

експериментальними kексп значеннями відношення коефіцієнтів спектральної

прозорості (блок 18).

Після досягнення заданої точності (Δпор) між теоретично

розрахованими значеннями коефіцієнтів спектральної прозорості та

експериментально визначеними (блок 18) здійснюється вихід з циклу

визначення коефіцієнтів (а, b і b функції f(D)) та розрахунок концентрації

зваженого вугільного пилу (СС) у аналізованій пилогазовій суміші (блок 20).

Результати розрахунків цих параметрів рудничної атмосфери
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вугільних шахт (СС; а, b і b функції f(D)) записуються до енергонезалежної

пам'яті (блок 21) комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної

системи (див. рис. 4.8). Інформація щодо зміни цих параметрів

передається за послідовним інтерфейсом RS–485 до комплексу

аерогазового захисту вугільних шахт УТАС, а також до блоку реєстрації

та відображення інформації комп’ютеризованої вимірювальної системи

концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері. Після цього

підпрограма перевіряє наявність повідомлень від комп’ютеризованої ІВС:

якщо команда переривання роботи (блок 24) не надходила, то підпрограма

переходить до наступного циклу роботи. У іншому разі вона завершує

свою роботу та переходить до виконання процедур і функцій підпрограми

оцінки значень меж вибуховості пилогазової суміші (див. рис. 4.11).

Алгоритм оцінки значень меж вибуховості пилогазової суміші у

рудничній атмосфері, блок-схему якого наведено на рис. 4.14 і представлено

15 блоками. Під час початкового запуску підпрограми оцінки межі вибуховості

пилогазової суміші задається число спостережень (S=10) НМВ пилогазової

суміші (СС(СН4)) та кількість циклів роботи цієї підпрограми (N=10).

До підпрограми оцінки значень НМВ передаються (блок 1) виміряні значення

параметрів рудничної атмосфери вугільних шахт (ССН4; СС; RH, T) і вводяться

характеристики марки вугілля: вихід летючих газових компонент ( daf
CV ) та його

зольність (Аd), які визначено під час лабораторного аналізу. До підпрограми

прописуються порогові значення нижньої межі вибуховості пилогазової

суміші ( ( )
пор

СНСС 4 ) у гірничих виробках шахт та швидкості її зміни ( ( )
пор

СНСv 4 ).

Циклічно (блоки 2 і 3) здійснюється процедура багаторазових

спостережень нижньої межі вибуховості пилогазової суміші ( )4СНСС

та швидкості її зміни ( )4СНСv . Від підсистем вимірювань концентрації

метану (ССН4) та вугільного пилу (СС) з урахуванням його дисперсності

(а, b і b функції f(D)), передаються масиви цих вимірювальних

параметрів рудничної атмосфери гірничих виробок вугільних шахт (блок 4).
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Від блоку вимірювання температури (Т) та відносної вологості (RH),

в якому як датчик вологості використано ПМ-14 комп’ютеризованої ІВС

(див. рис. 4.8), передаються до підпрограми масиви цих параметрів (блок 5).

Після цього розраховуються ці параметри у значення вологовмісту (AH)

рудничної атмосфери (блок 6). Від блоку введення характеристик марки

вугілля: виходу летючих газових компонентів ( daf
CV ) та його зольності (Ad),

комп’ютеризованої ІВС (див. рис. 4.8) передаються до підпрограми масиви

цих параметрів (блок 7). На основі отриманої вимірювальної інформації

розраховується (блок 8) значення нижньої межі вибуховості

вугільного пилу від концентрації метану ( ( )4СНСС ) у рудничній атмосфері за

формулою (4.8). Після виконання циклу (блок 3) накопичення результатів

спостережень ( ( )4СНСС ) здійснюється їх усереднення за інтервал

часу 1 с (S=10) – ( )4СНСС  та визначення швидкості її зміни ( ( )4СНСv ) у блоці 9.

У блоках 10 і 11 порівнюються результати оцінки НМВ ( ( )4СНСС )  і

швидкості її зміни ( ( )4СНСv ) з їх пороговими значеннями ( ( )
пор

СНСС 4  і ( )
пор

СНСv 4 ). Якщо

величина хоча б одного з цих параметрів перевищує порогові значення, то

формуються команди сигналізації, які надходять до блоку реєстрації та

відображення (блок 12), і до блоків відключення устаткування у гірничих

виробках (блок 13) комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи

(див. рис. 4.8). Інформація щодо зміни цих характеристик рудничної

атмосфери ( ( )4СНСС  і ( )4СНСv ) передається за послідовним інтерфейсом

RS–485 до комплексу аерогазового захисту вугільних шахт УТАС (блок 14).

Після закінчення основного циклу роботи (блок 2) підпрограма

перевіряє наявність повідомлень від комп’ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи. Якщо команда переривання роботи (блок 15) не надхо-

дила, то підпрограма переходить до наступного циклу роботи. У іншому разі

вона завершує свою роботу та переходить до команди переривання роботи

основного алгоритму функціонування комп’ютеризованої ІВС (див. рис. 4.11).
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ВИСНОВКИ

1. Подальший розвиток отримала модель визначення нижньої

межі вибуховості системи «метан – вугільний пил – повітря», яка враховує

зміни вмісту вологості у повітрі, виходу летючих газових компонентів і

зольності вугілля. Це дозволяє підвищити точність визначення критичних

меж вибуховості системи аерогазового захисту вугільних шахт.

З аналізу результатів моделювання визначено, що під час підвищення

вологовмісту повітря рудничної атмосфери у 3 рази від 3 г/м3 (RH=13 % та

t=25°С – критичні значення за яких великою є вірогідність виникнення

вибухонебезпечних ситуацій) до 9 г/м3 (RH=39 %) НМВ збільшується

у 2 рази і становить 22,4 г/м3. Під час збільшення вологовмісту у 4 рази

(до 12 г/м3 при RH=52 %) НМВ підвищується у 3 рази (31,7 г/м3).

Також з аналізу результатів досліджень виявлено, що для визначення

НМВ суміші необхідно визначати характеристики марки вугілля, оскільки

підвищення виходу летючих газових компонент пропорційно знижує межу

вибуховості, а збільшення у 2 рази його зольності підвищує НМВ на 18 %.

2. Запропоновано концептуальні рішення структурно-алгоритмічної

організації комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи, які

базуються на прогнозуванні виникнення передаварійних та аварійних

ситуацій на початкових стадіях під час накопичення результатів

вимірювань у базі даних і побудови моделей екстраполяції.

Прогнозування виконується на базі однофакторного методу екстраполяції за

аргументом часу. Реалізація концептуальних рішень на основі

апаратно-програмних засобів запропонованого комплексу аерогазового захисту

підприємств гірничо-видобувного промисловості на базі УТАС підвищує

рівень безпеки та знижує вірогідність виникнення вибухонебезпечних ситуацій.

3. Сформульовано вимоги до комп’ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері

вугільних шахт на якісному рівні та встановлено її базові функції.
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Розглянуто засоби, що реалізують ці функції, які об'єднано до системи та

доповнено вимірювальними каналами параметрів рудничної атмосфери

вугільних шахт. Запропоновані технічні рішення передбачають вимірювання

таких параметрів рудничної атмосфери: концентрацій метану та вугільного

пилу, температури і вологовмісту газової суміші. Також необхідним є враху-

вання характеристик марки вугілля: вихід летючих газових компонент та його

зольність. Комплексне використання максимальної кількості інформативних

параметрів дозволить підвищити вірогідність ідентифікації виникнення

вибухонебезпечних ситуацій в умовах рудничної атмосфери шахт. Розроблена

комп’ютеризована система входить на правах підсистеми до комплексу УТАС.

4. Розроблено алгоритми функціонування комп’ютеризованої

інформаційно-вимірювальної системи та її підсистем, які виконують

вимірювання концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних

шахт. Створений програмний модуль оцінки значень меж вибуховості

пилогазової суміші у рудничній атмосфері. Цей модуль на основі

багатопараметричного функціоналу (4.8) визначає значення нижньої межі

вибуховості вугільного пилу, величина якої залежить від: зміни концентрацій

метану та зваженого пилу з урахуванням його дисперсності; температури та

вологовмісту аналізованої газової суміші; характеристик марок вугілля

(виходу летючих газових компонент та його зольності). Розроблене

алгоритмічне забезпечення дає можливість прогнозувати вірогідність

виникнення вибухонебезпечних ситуацій при однофакторній екстраполяції

за аргументом часу. Облік передісторії динаміки вимірюваних параметрів

рудничної атмосфери дозволить підвищити рівень безпеки та знизити

вірогідність виникнення вибухонебезпечних ситуацій в умовах вугільних шахт.
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РОЗДІЛ 5

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ

СИСТЕМ КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАНУ ТА ПИЛУ

Проведені теоретичні дослідження дозволили визначити низку

особливостей процесів вимірювання концентрації метану та пилу,

їх перетворення у вимірювальних каналах, визначення

інформативних параметрів під час зміни комплексу дестабілізуючих факторів

рудничної атмосфери вугільних шахт. При цьому запропоновано методи і

засоби, які потенційно забезпечують підвищення ефективності цих

вимірювальних систем. Реалізовані експериментальні дослідження [237 – 246]

підтверджують адекватність розроблених теоретичних основ і

математичних моделей. Виконано лабораторні випробування розроблених,

створених і метрологічно атестованих таких засобів вимірювання, як:

– дослідні зразки вимірювачів концентрації метану з компенсацією

впливу зміни концентрації пилу, запилення його оптоелектронних

компонентів і зміни температури на їх метрологічні характеристики;

– макетні зразки вимірювачів концентрації вугільного пилу з урахуван-

ням його дисперсності та компенсацією запилення стекол оптоелектронних

вимірювачів, вихідні параметри яких є інваріантними до зміни температури.

Досвід і рекомендації за результатами досліджень вимірювальних

систем концентрації метану та пилу, які отримано під час виконання

теоретичних та експериментальних досліджень [237 – 246], матеріалізовано у

вигляді методик і практичних розробок цих вимірювальних систем для

підприємств гірничо-видобувної промисловості. Розроблені комп’ютеризовані

інформаційно-вимірювальні системи використано у комплексі забезпечення

аерогазової безпеки шахт з використанням запропонованих і реалізованих

методів та засобів підвищення ефективності вимірювальних систем.
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5.1 Розробка оптоелектронних вимірювальних підсистем концентрації

метану та вугільного пилу

Для оцінки метрологічних характеристик вимірювальних підсистем і

перевірки адекватності запропонованих та розроблених:

– теоретичних моделей формування інформативних параметрів та опису

дестабілізуючих факторів під час вимірювання концентрації метану

(див. п.п. 2.3) і пилу з урахуванням його дисперсного складу (див. п.п. 2.4);

– методів і засобів підвищення ефективності вимірювальних

систем концентрації пилогазових компонент (див. розд. 3);

– структурних схем підсистем вимірювання концентрації метану

(див. рис. 4.9) та вугільного пилу (див. рис. 4.10) створено, досліджено і

метрологічно атестовано макетні та дослідні зразки швидкодіючих вимірювачів

концентрації метану та пилу для умов рудничної атмосфери вугільних шахт.

5.1.1 Розробка дослідного зразка вимірювача концентрації метану

в рудничній атмосфері вугільних шахт

У розробленому дослідному зразку вимірювача концентрації

метану реалізовані такі апаратно-програмні методи компенсації [237 – 246]:

– зміни концентрації пилу та запилення оптоелектронних компонентів

вимірювача (див. п.п. 3.1 – 3.3);

– динамічної похибки результатів вимірювань (див. п.п. 3.4)

– температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача (див. п.п. 3.5).

Розроблений дослідний зразок швидкодіючого вимірювача концентрації

метану в рудничній атмосфері вугільних шахт має у своєму складі:

1. Вимірювальну оптичну кювету, що є однопрохідним осередком

з лінзами, до складу якої входить СВД типу Lms34LED і ФД типу Lms36PD

з попереднім підсилювачем [247], довжина оптичного шляху дорівнює 34 мм.

2. Компенсаційну оптичну кювету, що є однопрохідним осередком
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з лінзами, до складу якої входить СВД типу Lms38LED і ФД типу Lms43PD

з попереднім підсилювачем [248], довжина оптичного шляху дорівнює 34 мм.

Фотографію зовнішнього вигляду вимірювальної (led34pd36) та

компенсаційної (led38pd43) оптичних кювет вимірювача наведено на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Фотографія зовнішнього вигляду ВК (led34pd36) і

КК (led38pd43) оптичних кювет вимірювача концентрації метану

3. Аналогові перетворювачі, до складу кожного з яких входить:

   3.1. Драйвер для живлення СВД, що забезпечує:

   – діапазон регулювання амплітуди струму

живлення СВД, А    від 0,5 до 1,5;

   – тривалість імпульсу струму живлення, мкс 20;

   – період імпульсної послідовності, мкс        2000.

   3.2. Синхронний детектор, який здійснює детектування

амплітуди вихідних імпульсів напруги попереднього підсилювача сигналу ФД:

   – коефіцієнт підсилення за напругою, КU СД   3;

   – усереднення у часі, мкс          100.

   3.3. Нормуючий перетворювач, який забезпечує регулювання:

   – коефіцієнта передачі за напругою, КU НП    від 1,5 до 2,5;

   – напруги зсуву, UЗС НП, В     від +1 до +3.

4. Цифровий блок, який реалізовано на основі 32-розрядного мікроконт-

ролера фірми ATMEL типу SAM3X8E ARM Cortex-M3  [249].

Він має 54 цифрові виводи (12 можуть працювати як ШІМ-виходи),

12 аналогових входів, 4 UART (апаратних приймача/передавача, які
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здійснюють послідовну передачу даних), генератор тактової частоти

на 84 МГц, USB з підтримкою технології OTG, 2 ЦАП, 2 TWI, роз’єднання

живлення, SPI, JTAG, кнопка скидання та кнопка очищення пам'яті.

Структурну схему аналогового блока дослідного зразка вимірювача

концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт з компенсацією

пилу, запилення оптоелектронних компонентів і температури наведено на

рис. 4.9. Алгоритм функціонування з описом принципу роботи цифрового

блока вимірювача наведено на рис. 4.12. Під час проектування вимірювача

концентрації метану розроблено конструкцію його корпуса, 3D-модель зовніш-

нього вигляду якого наведено на рис. 5.2, а, без захисних кришок на рис. 5.2, б.

а) б)

Рис. 5.2. 3D-модель зовнішнього вигляду корпуса вимірювача концентрації

метану (а) та його конструктивне виконання без захисних кришок (б)

Вимірювач має два відсіки: оптоелектронних компонент та електронних

перетворювачів. Електронну частину з’єднано телекомунікаційним кабелем з

системою аерогазового захисту вугільних шахт. На корпусі відсіку

оптоелектронних компонент виведено індикаторні СВД для якісного відобра-

ження вимірюваних значень концентрації метану. Вимірювач встановлюється

під склепінням гірничих виробок вугільних шахт індикаторними СВД вниз.
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У конструкції передбачено природну циркуляцію повітряного потоку

крізь відсік оптоелектронних компонент вимірювача. Для запобігання запилен-

ня вимірювача забір повітря здійснюється на протилежній стороні вимірювача

по відношенню до повітряного потоку. Для підвищення інтервалу часу між

повірками та показників метрологічної надійності вимірювача, автором

запропоновано використовувати ткану сітку, розмір осередку якої складає

0,04 х 0,03 мм [250]. Використання сітки на вхідному отворі забору повітря

забезпечує зниження ступеня турбулентності повітряного потоку, що

дозволило істотно зменшити запилення оптоелектронних компонентів

вимірювача. Потік пилоповітряної суміші після проходження крізь

оптичні канали виходить крізь випускний отвір, який знаходиться знизу

вимірювача. При цьому забезпечується циркуляція аналізованої пилогазової

суміші та видалення залишків пилу. Фотографію зовнішнього вигляду

дослідного зразка вимірювача концентрації метану наведено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Фотографія зовнішнього вигляду дослідного зразка

вимірювача концентрації метану
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5.1.2 Розробка макетного зразка вимірювача концентрації вугільного пилу

в рудничній атмосфері шахт

У розробленому макетному зразку вимірювача концентрації вугільного

пилу реалізовано такі апаратно-програмні методи компенсації [149, 150, 201]:

– дисперсійного складу пилового аерозолю рудничної атмосфери

вугільних шахт (див. п.п. 2.2, 2.4, 4.3 і 4.4);

– запилення його оптоелектронних компонентів (див. п.п. 3.4, 4.3 і 4.4);

– температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача (див. п.п. 3.5).

Макетний зразок вимірювача концентрації пилу з урахуванням його

дисперсності й інваріантності до зміни температури має у своєму складі:

1. Вимірювальний осередок, який містить два типи СВД:

C503B-BAN (синій з l = 0,47 мкм) і C503B-RAN (червоний з

l=0,624 мкм) [147], а також два фотодіоди типу BPW21R [148],

довжина оптичного шляху відкритого вимірювального каналу дорівнює 135 мм.

2. Аналоговий блок вимірювача, який складається з:

   2.1. Драйверів, що забезпечують такі режими роботи СВД:

   – амплітуда прямого струму, мА          100;

   – напруга живлення СВД типу C503B-BAN, B           3,5;

   – напруга живлення СВД типу С503B-RAN, B           2,5.

   2.2. Попередні підсилювачі вихідних сигналів СВД

з діапазоном регулювання КU          від –1,1 до –1,9.

   2.3. Диференційний підсилювач з КU              1.

   2.4. Нормуючі перетворювачі, що забезпечують регулювання:

   – коефіцієнта передачі за напругою, КU НП          від 2 до 3;

   – напруги зсуву, UЗС НП, В          від –0,3 до +0,3.

4. Цифрового блоку, що реалізовано на основі 32-розрядного мікроконт-

ролера ATMELSAM3X8E ARM Cortex-M3 [249] з тактовою частотою 84 МГц

та 12-канальним 12-ти бітним аналогово-цифровим перетворювачем з  можли-

вістю запису даних до пам'яті персонального комп'ютера через USB порт.
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Структурну схему аналогового блоку макетного зразка

вимірювача концентрації пилу з компенсацією його дисперсності,

запилення оптоелектронних компонентів і температурного дрейфу вихідних

сигналів вимірювача наведено на рис. 4.10. Алгоритм функціонування

вимірювача концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт з

описом принципу роботи його мікропроцесорного блоку наведено на рис. 4.13.

Під час виконання досліджень розробленого вимірювача концентрації

пилу запропоновано та реалізовано два алгоритми роботи мікроконтролера:

1. Алгоритм дослідження впливу температурного дрейфу для лаборатор-

них умов з використанням термостата у діапазоні температур від +15 до +40°С

на зміну вихідних напруг вимірювача без температурної компенсації та з її

урахуванням. При цьому тривалість імпульсів СКДДС1 і СКДДС2 (див. рис. 4.10)

дорівнює 100 мс з періодом 200 мс. Вихідні сигнали вимірювача концентрації

пилу перетворюються АЦП на цифровий код і передаються через USB-порт до

пам'яті персонального комп'ютера. Завдяки реалізації алгоритму здійснюється

градуювання за температурою його вихідних напруг (UВИХ1 і UВИХ2).

2. Основний алгоритм функціонування, реалізація якого

дозволила провести дослідження процесу вимірювань концентрації пилу

та оцінити метрологічні характеристики вимірювача у лабораторній

пиловій камері. Переключення двох СВД здійснюється сигналами СКДДС1 і

СКДДС2 з тривалістю імпульсів 30 мс при їх періоді 470 мс (див. рис. 5.4).

tіСВД1=30 мс
t, мс

IСВД1,
мА

tрозр=440 мс

100

t, мс
tіСВД2=30 мс

tопит

IСВД2,
мА
100

Рис. 5.4. Часові діаграми основного алгоритму функціонування

вимірювача концентрації полідисперсного пилу
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Вихідні напруги вимірювальних каналів перетворюються АЦП на

цифровий код за загальний час опитування двох каналів, величина

якого складає не більше tопит=60 мс. При цьому згідно з алгоритмом

(див. рис. 4.13) визначено коефіцієнти функції розподілу та концентрацію

пилу за тривалість процесу розрахунку, значення якої складає не більше 440 мс

для обраного типу мікроконтролера. Після закінчення розрахунків дані

надходять через USB-порт до персонального комп’ютера для побудови

графічних залежностей змін концентрації вугільного пилу в on-line режимі.

Перший алгоритм роботи вимірювача концентрації пилу необхідний

тільки під час дослідження та попереднього налаштування методу компенсації

температурного дрейфу його вихідних сигналів. Другий є основним і

використовується під час експлуатації вимірювача СС з урахуванням його

дисперсності у рудничній атмосфері вугільних шахт. Фотографію зовнішнього

вигляду макетного зразка вимірювача концентрації пилу наведено на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Фотографія зовнішнього вигляду макетного зразка

вимірювача концентрації вугільного пилу
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5.2 Розробка програм і методик метрологічної атестації вимірювачів

концентрації метану та вугільного пилу

Метрологічна атестація виконується над засобами вимірювання,

які підлягають державним випробуванням: макетні та дослідні зразки

вимірювачів, що виготовляються у одиничному екземплярі або дрібними

партіями, вимірювальні системи та їх канали. Метою метрологічної

атестації є визнання розроблених засобів вимірювання концентрації метану та

зваженого вугільного пилу з урахуванням його дисперсності як узаконеними

під час використання в умовах рудничної атмосфери гірничих виробок вугіль-

них шахт на основі результатів досліджень їх метрологічних характеристик.

Розроблені вимірювачі є підсистемами комп’ютеризованої інформаційно-

вимірювальної системи аерогазового захисту вугільних шахт УТАС.

5.2.1 Розробка програми і методики метрологічної атестації вимірювача

концентрації метану

Метою експериментальних випробувань вимірювача концентрації

метану є визначення його метрологічних характеристик з компенсацією

пилу та запилення оптоелектронних компонентів вимірювача, а також

температурного дрейфу його вихідних сигналів. Задачі, які вирішуються під

час метрологічної атестації дослідного зразка вимірювача концентрації метану:

– визначити характеристики перетворення під час зміни концентрації

метану вимірювального та компенсаційного каналів дослідного зразка;

– встановити вимірювальну концентрацію метану з урахуванням

апаратно-програмної компенсації температурного дрейфу вихідних

сигналів вимірювального і компенсаційного каналів;

– визначити вимірювальну концентрацію метану з урахуванням компен-

сації зміни концентрації пилу та запилення оптоелектронних компонентів;

– оцінити швидкодію вимірювача концентрації метану.
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Дослідні зразки вимірювача розроблено ДВНЗ «ДонНТУ» спільно з

ПК «Дейта Експрес» під час виконання науково-дослідної та дослідно-

конструкторської роботи «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачерво-

ного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в

рудничній атмосфері вугільних шахт», що фінансувалась ПК «Дейта Експрес».

Експериментальні випробування дослідних зразків вимірювача

концентрації метану проведено для двох діапазонів вимірювань:

– вибухонебезпечної концентрації метану від 0 до 2,5об.% з використан-

ням установки КІМ [251], яку призначено для випробування і перевірки

основних похибок вимірювання концентрації метану та спрацьовування

системи сигналізації, а також регулювання і налаштування датчиків метану;

– максимально можливої концентрації метану від 0 до 100об.%  з

використанням повірочних газових сумішей (ПГС).

Установка КІМ має такі основні технічні характеристики [251]:

– діапазон атестації об’ємної концентрації метану у

          метаноповітряних сумішах, об.%       від 0 до 2,5;

– межа допустимої основної абсолютної похибки

          вимірювання концентрації метану об.%, у діапазонах:

     від 0 до 2,0об.%     ± 0,06;

     більше 2,0 об.%       ± 0,1;

– об’ємна концентрація метану, при якій включається

          світлова і звукова сигналізація, об.% 2,5 ± 0,1;

– об’єм газової камери, дм3   не менш 100;

– варіація значень за об’ємною концентрацією метану, об.%     ± 0,06.

Газову схему лабораторного стенда для визначення метрологічних

характеристик дослідного зразка вимірювача концентрації метану

під час використання ПГС у балонах під тиском наведено на рис. 5.6 [252, 253],

де позначено: 1 – балон з повірочною газовою сумішшю; 2 – редуктор;

3 – вентиль тонкого регулювання; 4 – трійник; 5 – ротаметр; 6 – досліджуваний

вимірювач концентрації метану; 7 – скидання; 8 – реєстратор.
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Рис. 5.6. Газова схема стенда для випробування дослідного зразка

вимірювача концентрації метану під час використання ПГС

Характеристики перетворення вимірювального і компенсаційного каналів

дослідного зразка визначено під час вимірювання середніх значень вихідних

напруг нормуючих перетворювачів при зміні концентрації метану у діапазонах:

– від 0 до 2,5 об.% під час використання установки КІМ у

виробничих умовах лабораторії АГЗ шахти ім. М.І. Калініна;

– від 0 до 100 об.% під час використання ПГС у виробничих умовах

лабораторії АКУ ДП «Петровський завод вугільного машинобудування».

Випробування вимірювача концентрації метану під час дослідження

впливу температури на його метрологічні характеристики проведено

під час використання термостату, який має такі технічні характеристики:

– діапазон зміни температури,°С             від +5 до +40;

– абсолютна похибка вимірювання температури,°С не більше ±1,0;

– швидкість наростання температури, ○С/хв.     не менш 0,4.

Визначення вимірювальної концентрації метану з урахуванням зміни
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концентрації пилу та запилення оптоелектронних компонентів вимірювача,

виконано у виробничих умовах Науково-дослідного інституту

гірничорятувальної справи і пожежної безпеки «Респіратор» (м. Донецьк).

Під час випробувань дослідного зразка вимірювача оцінено складові

додаткової похибки вимірювання концентрації метану від таких

дестабілізуючих факторів:

– запилення повітряного потоку, мг/м3    від 0 до 1000;

– температури повітря,°С від +25 до +35.

Під час обробки результатів вимірювань оцінено:

– середнє значення додаткової похибки вимірювання концентрації

метану 4СНD :

å
=

D×=D
n

i
iCHСН n 1

44

1 ,

де n – кількість точок вибірки протягом 5 хвилин; i=1,2,3…n – порядковий

номер точки вибірки, iCH 4D  – миттєві значення додаткових похибок

вимірювання концентрації метану.

– значення середньоквадратичної похибки результату вимірювання:

[ ] ( ) ( )å
=

D-D×
×-

=D
n

i
СНiCHnn 1

2

441
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Результат додаткової похибки вимірювання концентрації представлено

таким виразом:

[ ][ ] .%,об.
44 D±D=D sСНСН

Під час аналізу результатів експериментальних випробувань побудовано

графіки залежностей складових додаткової похибки вимірювання концентрації
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метану від зміни таких дестабілізуючих факторів:

– ( )ССН С4D  – залежність складової додаткової похибки вимірювання

концентрації метану, яку обумовлено зміною концентрації пилу;

– ( )TСН 4D  – залежність складової додаткової похибки вимірювання

концентрації метану, яку обумовлено зміною температури.

Найбільш вірогідне (при Р = 0,95) значення додаткової похибки

вимірювання концентрації метану ( додСН 4D ) розраховується за формулою:

( ) ( ) .1,1 2
4

2
44 ТС СНССНдодСН D+D×=D

Визначення швидкодії вимірювача концентрації метану проведено під час

формування одиничного стрибка з перекриттям вимірювального і

компенсаційного оптичних каналів. Для проведення цих випробувань

використано диск, що обертається, з отворами, які мають різні коефіцієнти

пропускання ІЧ-випромінювання. Якщо потік ІЧ-випромінювання проходить

крізь отвори диска, то концентрація метану становить 0 об.%,  а під час

перекриття потоку диском – 4 об.%. Швидкодія дослідного зразка вимірювача

концентрації метану визначалась за допомогою вимірювальних засобів

цифрового осцилографу UNI-T UTDM 12052CEL. Під час зміни частоти

обертання диска визначалась тривалість перехідного процесу під час встанов-

лення вихідних сигналів вимірювального та компенсаційного каналів дослідно-

го зразка вимірювача концентрації метану на рівні 0,9 від їх сталих значень.

Програму і методику метрологічної атестації дослідного

зразка вимірювача концентрації метану наведено у Додатку Б.

За результатами проведеної метрологічної атестації дослідний зразок

допускається до експлуатації як вимірювальна підсистема

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи концентрації

метану та пилу в комплексі аерогазового захисту вугільних шахт УТАС.
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5.2.2 Розробка програми і методики метрологічної атестації вимірювача

концентрації вугільного пилу

Метою лабораторних випробувань є визначення метрологічних характе-

ристик макетного зразка вимірювача концентрації пилу з урахуванням техніч-

них вимог, що висуваються до нього: діапазон вимірювань від 0 до 3000 мг/м3 з

абсолютною похибкою вимірювання не більше ±50 мг/м3 під час зміни

дисперсності частинок пилу від 1 до 10 мкм і температури від + 15 до + 40°С.

Основні задачі лабораторних випробувань макетного зразка вимірювача:

– визначити характеристики перетворення двопроменевого

вимірювача з урахуванням впливу полідисперсного складу пилу;

– встановити значення похибки вимірювання, що обумовлено зміною

температури і перевірити працездатність методу апаратної компенсації

температурного дрейфу оптичного вимірювача концентрації пилу;

– оцінити швидкодію вимірювача концентрації вугільного пилу.

Лабораторні випробування проведено над розробленим макетним зразком

вимірювача, до складу якого входить два вимірювальних канали з різними

довжинами хвиль оптичного випромінювання. Ці канали розроблено на основі

оптико-абсорбційного методу вимірювання концентрації полідисперсного пилу

в рудничній атмосфері. Випробування вимірювача концентрації пилу виконані

у науково-дослідній лабораторії кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ»

за участю хімічної лабораторії Донецької вугільної енергетичної компанії. Вона

підготувала зразки проб вугільного пилу марки 1
6h , який має такі параметри:

зольність не більше 15 %; вихід летючих від 40 до 47 %; відносна

вологість не більше 16 % та дисперсність частинок пилу від 0,01 до 100 мкм.

За допомогою мікроскопа ММУ-3 (кратність об'єктива 1×317 та

ціна розподілу шкали окуляра 4,0 мкм) встановлено, що у підготовлених

пробах вугільного пилу не менше 6 % міститься частинок з діаметром

від 1 до 6 мкм. Для визначення концентрації зваженого пилу

у розробленій камері з об'ємом 082,0=KV  м3 запропоновано таку методику:
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1. Підготувати пробу мілкодисперсного пилу за допомогою сита,

яке має розмір осередків сітки 30×40 мкм.

2. Встановити рахунковим способом дисперсність за фракціями у %.

3. Зважити порцію підготовленої проби пилу за допомогою

мікровагів, які мають абсолютну похибку вимірювання (Dm) не більше ± 10 мг.

4. Визначити при відомому процентному співвідношенні маси

кожної фракції підготовленої проби пилу (для зваженого пилу вона складає

не більше 6 % від маси порції, що всипається), концентрацію зваженого

вугільного пилу у камері визначено з абсолютною похибкою вимірювання,

величина якої дорівнює DС=Dm×0,06/VK=±10×10–3×0,06/0,082=±7,3 мг/м3.

5. Забезпечити швидкість повітряного потоку у камері не менше 5 м/с за

допомогою двох вентиляторів. Потік утвореного повітря дозволяє здіймати

фракції мілкодисперсного пилу, що осів, у діапазоні від 1 до 6 мкм,

що забезпечує постійність у вимірюваному об'ємі концентрації зваженого пилу.

Як контрольний вимірювальний пристрій концентрації пилу

використано сертифікований вимірювач ПКА-01 [87], який має абсолютну

похибку вимірювання ±200 мг/м3 у діапазоні від 0,1 до 1000 мг/м3 і

швидкодією вимірювання – 180 с. Випробування вимірювача концентрації

пилу під час дослідження впливу температури на його метрологічні

характеристики виконано зі застосуванням термостата. Термостат має діапазон

зміни температури від +5 до +40°С з абсолютною похибкою

встановлення не більше ±1,0°С при швидкості її наростання не менше 0,4°С/хв.

Визначення швидкодії вимірювача концентрації пилу здійснено

аналогічно як у вимірювачі концентрації метану (див. п.п. 5.2.1) під час

формування одиничного стрибка за допомогою перекриття оптичного каналу

під час використання диска, що обертається, з отворами. Швидкодія

визначалась протягом часу до закінчення перехідних процесів

на рівні 0,9 від сталих величин вихідних напруг вимірювача концентрації пилу.

Програму і методику лабораторних випробувань макетного

зразка вимірювача концентрації вугільного пилу наведено у Додатку Б.
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5.3 Результати експериментальних досліджень оптоелектронних

вимірювальних підсистем

Експериментальні дослідження швидкодіючого оптичного

вимірювача концентрації метану для умов рудничної атмосфери

вугільних шахт проведено за програмою та методикою (див. Додаток Б),

протоколи випробувань дослідного зразка представлено у Додатку В.

5.3.1 Результати експериментальних випробувань дослідного зразка

вимірювача концентрації метану

Визначення характеристик перетворення вимірювального та

компенсаційного каналів дослідного зразка вимірювача. Характеристики

перетворення ВК і КК двох дослідних зразків визначались під час вимірювання

середніх значень вихідних напруг НП при зміні концентрації метану у

діапазоні від 0 до 2,5 об.%. При цьому використано установку КІМ в

умовах лабораторії АГЗ шахти ім. М.І. Калініна. Результати вимірювань харак-

теристик перетворення дослідних зразків № 1 і № 2 наведено у Додатку В [217].

На рис. 5.7 представлено експериментально визначені характеристики

перетворення ВК дослідного зразка № 1 під час зміни концентрації метану,

де позначено:  – Серія № 1; – Серія № 2;  – результати

апроксимації характеристики перетворення у регламентованому діапазоні

вимірювання концентрації метану від 0 до 4 об.% рівнянням такого вигляду:

( )410
CHВК Сk

ВКВИХВКВИХ eUU ×--×= , (5.1)

де ( ) 1об. %061,0 -
=ВКk ; В0,30 =ВКВИХU .

Також на рис. 5.7 наведено експериментально визначені характеристики

перетворення ВК дослідного зразка № 2 під час зміни концентрації метану,
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де позначено:  – Серія № 3; – Серія № 4;  – результати апроксимації

характеристики перетворення  у діапазоні ССН4 від 0 до 4 об.% рівнянням (5.1).

1
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Рис. 5.7. Характеристики перетворення ВК дослідних зразків № 1 (1) і

№ 2 (2) під час зміни концентрації метану у діапазоні від 0 до 4 об.%

Чутливість ВК дослідних зразків № 1 і № 2 вимірювача у

діапазоні зміни його концентрації від 0 до 2,5 об.% складає:

;
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Амплітудні значення шумових складових вихідних

напруг ВК дослідних зразків № 1 і 2 не перевищують ±12,5 мВ, що з

довірчою вірогідністю Р=0,95 відповідає середньоквадратичному

значенню Uш=±12,5/2=±6,3 мВ. З урахуванням цього середньоквадратичне
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значення основної абсолютної похибки результату вимірювання

концентрації метану у діапазоні зміни від 0 до 2,5 об.% не перевищує:

%,04,0
17,0

103,6 .об
3

4
4 ±=

×±
==D

-

ВК
СН

ш
СН S

U

що у 5 разів є меншим за величину регламентованого значення

основної похибки вимірювання концентрації метану (не більше ±0,2 об.%) [2].

На рис. 5.8 наведено експериментально визначені

характеристики перетворення КК дослідного зразка № 1 під час зміни

концентрації метану [217], де позначено:  – Серія № 1; – Серія № 2;

 – результати апроксимації характеристики перетворення

у діапазоні зміни концентрації метану від 0 до 4 об.% рівнянням такого вигляду:

( )410
СНКК Сk

ККВИХККВИХ eUU ×--×= , (5.2)

де ( ) 1об.
1 %0081,0 -
=ККk ; ( ) 1об.

2 %0121,0 -
=ККk ; В0,30 =ККВИХU .
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Рис. 5.8. Характеристики перетворення за метаном КК дослідних зразків

№ 1 (1) і № 2 (2) під час зміни концентрації метану від 0 до 4,0 об.%
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Також на рис. 5.8 наведено експериментально визначені характеристики

перетворення КК дослідного зразка № 2 під час зміни концентрації

метану [217], де позначено:  – Серія № 3; – Серія № 4;  – результати

апроксимації характеристики перетворення у діапазоні зміни концентрації

метану від 0  до 4 об.% рівнянням (5.2). Чутливість КК дослідних

зразків № 1 і № 2 вимірювача у діапазоні зміни від 0 до 2,5 об.% становить:

;
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Амплітудні значення шумових складових вихідних напруг КК дослідних

зразків № 1 і 2 не перевищують ±12,5 мВ, що з довірчою вірогідністю Р=0,95

відповідає середньоквадратичному значенню Uш=±12,5/2=±6,3 мВ.

Відношення чутливості вихідних напруг для дослідних зразків

ВК до КК від зміни концентрації метану у діапазоні від 0 до 2,5 об.% становить:
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що є достатнім для компенсації впливу запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача концентрації метану (див. п.п. 3.1).

З урахуванням чутливості КК до вимірюваного параметра

значення чутливості вимірювача до зміни концентрації

метану у діапазоні від 0 до 2,5 об.% при компенсації запилення становить:

.
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При цьому значення основної абсолютної похибки

вимірювання концентрації метану у діапазоні зміни від 0 до 2,5 об.% становить:

%,043,0
146,0

103,6 .об
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4 ±=
×±

=
D

=D
-

S
U ш

СН

що у 4,6 рази є меншим за регламентовану величину основної абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану (не більше ±0,2 об.%) [2].

Характеристики перетворення ВК і КК за метаном у діапазоні

від 0 до 100 об.% двох дослідних зразків визначались під час вимірювання

середніх значень вихідних напруг НП зі зміною концентрації метану

під час використання ПГС в умовах ДП «Петровський завод вугільного

машинобудування». ПГС, які використано під час проведення випробувань:

– СН4 – повітря з об’ємною концентрацією метану 1,30 об.% при

абсолютній похибці вимірювання не більше ±0,08 об.% (паспорт № 9432-02/12);

– СН4 – повітря з об’ємною концентрацією метану 2,61 об.% при

абсолютній похибці вимірювання не більше ±0,08 об.% (паспорт № 9435-02/12);

– СН4 – повітря з об’ємною концентрацією метану 3,83 об.% при

абсолютній похибці вимірювання не більше ±0,1 об.% (паспорт № 9664-05/12);

– СН4 – повітря з об’ємною концентрацією метану 27 об.% при

абсолютній похибці вимірювання не більше ±0,2 об.% (паспорт № 9663-05/12);

– СН4 газоподібний технічний з об’ємною концентрацією 95 об.% при

абсолютній похибці вимірювання не більше ±0,5 об.% (паспорт №9662-05/12).

Результати досліджень характеристик перетворення дослідних зразків

№ 1 і № 2 під час зміни концентрації метану наведено у [237]. На рис. 5.9

наведено експериментально визначені характеристики перетворення ВК і КК

вимірювача під час зміни концентрації метану, де позначено:  – дослідний

зразок № 1; – дослідний зразок № 2;  і  – результати

апроксимації характеристик перетворення ВК і КК у діапазоні

зміни концентрації метану від 0 до 100 об.% рівняннями (5.1) і (5.2) відповідно.
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Рис. 5.9. Характеристики перетворення ВК і КК дослідних зразків № 1

та № 2 під час зміни концентрації метану у діапазоні від 0 до 100 об.%

Середньоквадратичне відхилення експериментально визначених

характеристик перетворень (див.  рис. 5.7 – 5.9) від результатів

математичного моделювання оптичних каналів вимірювання

концентрації метану (див. п.п. 2.3) не перевищують:

– ±0,02 об.% у діапазоні вимірювання концентрації метану від 0 до 4 об.%;

– ±0,03 об.% у діапазоні вимірювання концентрації метану від 0 до 100об.%,

що підтверджує адекватність розроблених теоретичних моделей формування

інформаційних параметрів з урахуванням дестабілізуючих факторів під

час вимірювання концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт.

Визначення характеристик перетворення за температурою

вимірювача концентрації метану. Для проведення випробувань використано

структуру вимірювача концентрації метану з апаратно-програмною

компенсацією його температурного дрейфу (див. рис. 4.9). Характеристики

перетворення UВИХ ВК і UВИХ КК вимірювача після апаратно-програмної компен-

сації зміни температури від  +5  до  +35°С наведено на рис. 5.10 [243, 245, 246].
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Рис. 5.10. Характеристики перетворення UВИХ ВК (а) і UВИХ КК (б)

вимірювача концентрації метану за температурою від +5 до +35°С

На рис. 5.10 позначено:  – апроксимація характеристик

перетворення ВК і КК поліномом третього ступеня (3.33) від температури.

Для компенсації запилення оптичних каналів вимірювача виконано

віднімання від результатів вимірювань вихідних напруг ВК і КК за формулою

(3.35). Графік зміни результуючої вихідної напруги DUВИХ оптичних каналів

вимірювача концентрації метану представлено на рис. 5.11. Для

визначення додаткової похибки, яку обумовлено впливом змін температури,

здійснено приведення DUВИХ до концентрації метану за формулою (3.36).
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При чому її параметри визначено як експериментально, так і розраховано

теоретично та відповідно дорівнюють ( ) 1об. %061,0 -
=ОВКk ; В0,30 =ОВКВИХU .
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Рис. 5.11. Зміни результуючої вихідної напруги (DUВИХ)

оптичних каналів вимірювача концентрації метану

Значення напруги DUВИХ, що приведено до концентрації

метану, відповідає величині додаткової похибки вимірювання

його концентрації DССН4 від зміни температури. Графік зміни

додаткової похибки вимірювання концентрації метану, яку обумовлено

зміною температури у діапазоні від +5 до +35°С наведено на рис. 5.12.
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Рис 5.12. Залежність додаткової похибки вимірювання концентрації

метану, яку обумовлено зміною температури у діапазоні від + 5 до +35°С
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З аналізу результатів досліджень DССН4 під час зміни температури

у діапазоні від +5 до +35°С (див. рис. 5.12) можна зробити висновок:

– у робочому діапазоні температур вимірювача концентрації метану

(25±5)°С амплітудне значення шумової складової вихідного сигналу

DССН4 не перевищує ±0,08 об.%, що з довірчою вірогідністю Р=0,95

відповідає середньоквадратичному значенню DССН4=±0,08/2=±0,04 об.%,  яке у

5 разів є меншим за регламентоване значення основної абсолютної

похибки вимірювання концентрації метану (не більше ± 0,2 об.%) [2];

– під час розширення діапазона температур від +5 до +35°С [2], амплітуд-

не значення шумової складової вихідного сигналу DССН4 не перевищує

±0,18 об.%, що з довірчою вірогідністю Р=0,95 відповідає середньоквадратич-

ному значенню DССН4=±0,18/2=±0,09 об.%, яке є у 2,2 рази меншим за регламен-

товане значення похибки від зміни температури (не більше ±0,2 об.%) [2].

Значення додаткової похибки вимірювання концентрації

метану, яке обумовлено зміною температури, не перевищує значення

основної похибки вимірювання [2], що підтверджує працездатність

запропонованого апаратно-програмного методу компенсації її впливу.

Визначення вимірювальної концентрації метану з урахуванням

компенсації пилу та запилення оптоелектронних компонентів вимірювача.

Для забезпечення необхідного значення додаткової похибки вимірювання

концентрації метану від зміни концентрації пилу та запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача запропоновано та розроблено апаратний метод

компенсації зміни цих дестабілізуючих факторів (див. п.п. 3.1). Для перевірки

працездатності методу розроблено лабораторний стенд, який дозволяє

створювати запилення у вимірювальній камері під час перерахунку на масову

концентрацію пилу від 0 до 5 г/м3 [8]. Дослідження під час визначення

вимірюваної концентрації метану з компенсацією пилу та запилення

оптоелектронних компонентів вимірювача проведено згідно із розробленою

програмою і методикою метрологічної атестації вимірювача (див. п.п. 5.2.2).
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Під час проведення лабораторних випробувань дослідного зразка

вимірювача концентрації метану отримано залежності вихідних напруг

ВК і КК під час зміни концентрації пилу у вимірюваному об'ємі

пилогазової суміші за 2000 с, що наведено на рис. 5.13 [12]. При чому

концентрація пилу змінювалась порційно спочатку від 0 до 1 г/м3 з

дискретним кроком зміни його концентрації 0,2 г/м3. Після осідання

основної маси вугільного пилу проведено повторні дослідження з кроком

зміни концентрації пилу 1 г/м3 у діапазоні від 0 до 5 г/м3 (див. рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Залежність UВИХ ВК і UВИХ КК  від зміни концентрації пилу у

вимірювальній камері від 0 до 1 г/м3 та від 0 до 5 г/м3 за 2000 с

Для компенсації запилення оптичних каналів вимірювача у його

обчислювальному блоці виконано віднімання результатів вимірювань

вихідних напруг ВК від КК за формулою (3.35). Графік зміни

результуючої вихідної напруги DUВИХ під час зміни концентрації пилу у

діапазоні від 0 до 5 г/м3 під час використання апаратно-програмного методу

компенсації запилення вимірювача концентрації метану наведено на рис. 5.14.
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Рис. 5.14. Результуюча DUВИХ під час зміни концентрації пилу від 0 до

5 г/м3 під час реалізації апаратно-програмного методу компенсації запилення

Для визначення додаткової похибки, яку обумовлено впливом

зміни концентрації пилу та запилення оптоелектронних компонентів

вимірювача, приведено DUВИХ до концентрації метану за формулою (3.36).

При чому параметри формули (3.36) визначено як експериментально,

так і розраховано теоретично, та відповідно дорівнюють ( ) 1об. %061,0 -
=ОВКk ;

В0,30 =ОВКВИХU . Значення напруги DUВИХ, яке приведено до концентрації

метану, відповідає значенню додаткової похибки його вимірювання (DССН4)

від зміни концентрації пилу та запилення оптоелектронних

компонентів вимірювача. Залежність зміни додаткової похибки

вимірювання концентрації метану, яку обумовлено зміною концентрації

пилу, у діапазоні його зміни від 0 до 5 г/м3 наведено на рис. 5.15 [12].

З аналізу результатів досліджень (див. рис. 5.15) можна зробити висно-

вок, що у діапазоні зміни концентрації пилу від 0 до 5 г/м3, який складає

п'ятикратний запас порівняно з регламентованими вимогами ДСТУ [2] під час

експлуатації цих вимірювачів (1 г/м3), амплітудне значення шумової
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складової вихідного сигналу DССН4 не перевищує ±0,20 об.%, що з довірчою

вірогідністю Р=0,95 відповідає середньоквадратичному значенню

DССН4=±0,20/2=±0,10 об.%, яке є у 2 рази меншим за абсолютне значення

основної похибки вимірювання концентрації метану (не більше ±0,2 об.%).

CC= 1 г/м3

0 t, c

0,1

250 500 750 1000 1250 1500 1750

0,2

0,3
DCCН4,

об.%

-0,1

-0,2

-0,3

CC= 5 г/м3

CC= 0 г/м3

CC= 0 г/м3

Рис 5.15. Залежність додаткової похибки вимірювання концентрації

метану, яку обумовлено зміною концентрації пилу у діапазоні від 0 до 5 г/м3

Це значення додаткової похибки вимірювання концентрації

метану (див. рис. 5.15), що обумовлено зміною концентрації пилу та

запилення оптоелектронних компонентів вимірювача, не перевищує значення

основної похибки вимірювання, що підтверджує працездатність

запропонованого апаратно-програмного методу компенсації його впливу.

Оцінка швидкодії вимірювача концентрації метану. Швидкодію

дослідного зразка вимірювача концентрації метану запропоновано

визначати непрямим способом. Для формування одиничного стрибка

виконувалось перекриття оптичних каналів вимірювача, при цьому

використано диск, що обертається, з отворами, які мають різний коефіцієнт

пропускання ІЧ-випромінювання [11]. Тривалість перехідного процесу
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(Т09=2,3t) під час встановлення значень вихідного сигналу (ССН4)

вимірювача концентрації метану дослідного зразка визначено

на рівні 0,9 від його сталого значення (ССН4 max) і наведено на рис. 5.16.
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Рис. 5.16. Визначення тривалості перехідного процесу вихідного сигналу

дослідного зразка вимірювача під час зміни концентрації метану

З аналізу результатів досліджень тривалості перехідного процесу під час

зміни концентрації метану дослідного зразка вимірювача (див. рис. 5.16)

можна зробити висновок, що значення тривалості на рівні 0,9 від

сталого значення ССН4max складає Т09=84 мс. Одержаний результат є у 1,8 разів

меншим за необхідне значення швидкодії (150 мс), яке отримано під час

проведення теоретичних досліджень у цій дисертаційній роботі (див. п.п. 2.1), і

пропонується внести у вигляді поправки до Правил техніки безпеки і ДСТУ [2]

у бік зменшення його величини до 0,15 с порівняно з існуючим

показником 0,8 с. Це дозволить забезпечити зниження вірогідності

виникнення вибухонебезпечних ситуацій у рудничній атмосфері

під час раптових залпових викидах метану в гірничих виробках вугільних шахт.



274

5.3.2 Результати експериментальних досліджень макетного зразка

вимірювача концентрації пилу при обліку його дисперсності

Лабораторні випробування макетного зразка оптичного

вимірювача концентрації вугільного пилу з урахуванням його дисперсності

проведено за програмою і методикою (див. Додаток Б), протоколи

лабораторних випробувань макетного зразка представлено у Додатку В.

Визначення характеристик перетворення вимірювача концентрації

пилу з урахуванням його дисперсності. Характеристики перетворення

вимірювача концентрації зваженого полідисперсного вугільного пилу є

залежностями вихідних напруг (UВИХ1 і UВИХ2) нормуючих перетворювачів

(НП1 і НП2) від зміни концентрації пилу (СС, мг/м3). Результати

експериментальних досліджень під час визначення характеристик перетворення

вимірювача у лабораторній пиловій камері наведено у табл. 5.1 [149, 150].

Таблиця 5.1

Результати експериментальних досліджень вимірювача

концентрації вугільного пилу

№ порції 1 2 3 4 5 6 7

mзасип, г 0,320 0,380 0,380 0,620 0,620 0,450 0,680

mзваж, г 0,019 0,042 0,065 0,102 0,139 0,166 0,207

ССрозр, г/м3 0,230 0,510 0,790 1,240 1,690 2,030 2,520

СС ПКА–01, мг/м3 0,253 0,576 0,727 1,401 1,589 2,274 2,723

UВИХ1, В 0,48 1,15 1,74 2,21 3,18 3,59 4,12

UВИХ2, В 0,61 1,48 2,08 2,84 3,64 4,19 4,51

СС вим, г/м3 0,248 0,535 0,810 1,298 1,710 2,010 2,602

У табл. 5.1 позначено: mзасип, г – маса порції підготовленої

проби вугільного пилу, яку засипають до камери; mзваж, г – маса пилу,

яка знаходиться у зваженому стані після засипання порції пилу з масою mзасип;
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ССрозр, г/м3 – масова концентрація пилу, яку розраховано з урахуванням

об'єму камери (VK=0,082 м3) і маси зваженого пилу mзваж;

СС ПКА–01, г/м3 – концентрація пилу, яку визначено аспіраційним

вимірювачем ПКА-01; СС вим, г/м3 – значення масової концентрації пилу, яку

визначено розробленим макетним зразком оптичного вимірювача; UВИХ1 і

UВИХ2, В – вихідні сигнали напруги нормуючих перетворювачів (НП1 і НП2).

Експериментальні характеристики перетворення двоканального

макетного зразка оптичного вимірювача концентрації зваженого

вугільного пилу (СС вим) наведено на рис. 5.17, де позначено:

 і  – середні значення вихідних напруг НП UВИХ1 і UВИХ2;  і

 – результати апроксимації характеристик перетворення UВИХ1 і UВИХ2.

0

1
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4

5

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

UВИХi, В

CС вим, г/м3

Рис. 5.17. Залежність зміни вихідних напруг НП вимірювача

(UВИХ1 і UВИХ2) від СС вим, у діапазоні його зміни від 0 до 3 г/м3

З аналізу характеристик перетворення (див. рис. 5.17)

визначено значення середньої чутливості вихідних сигналів

вимірювача від зміни концентрації вугільного пилу у діапазоні

від 0 до 3 г/м3 для двох вимірювальних каналів, величини яких становлять:
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Для розробленого макетного зразка вимірювача, структурну схему якого

наведено на рис. 4.10, встановлено амплітудне значення шумової складової

UВИХ1 і UВИХ2, величина якої не перевищує ±40 мВ, що з довірчою вірогідністю

Р=0,95 відповідає середньоквадратичному значенню Uш=±40/2=±20 мВ.

При цьому середньоквадратичне значення основних похибок результатів

вимірювань концентрації пилу у діапазоні від 0 до 3 г/м3 не перевищує:
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За результатами теоретичних розрахунків та експериментальних

досліджень побудовано залежності зміни концентрації пилу (СС) від маси

зваженого пилу (mзваж), які наведено на рис. 5.18, де позначено:  –

розрахункова концентрація пилу СС розр(mзваж), г/м3;  – концентрація пилу

СС ПКА–01(mзваж), яку визначено аспіраційним вимірювачем ПКА-01, г/м3;

 – концентрації вимірювального зваженого пилу СС вим(mзваж), г/м3.

CС, г/м3

mзваж, г

3,0

2,5
2,0
1,5

1,0
0,5

0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

Рис. 5.18. Залежність ССвим у камері від маси зваженого пилу (mзваж)



277

З аналізу результатів досліджень (див. рис. 5.18) встановлено, що с.к.в.

вимірюваних концентрацій від розрахункових значень СС розр(mзваж) становить:

для розробленого вимірювача не більше ±4,7 %, а для ПКА-01 не більше

±11,1 %. Отже, можна зробити висновок, що точність вимірювань концентрації

пилу розробленим вимірювачем є у 2 рази вищою ніж вимірювачем ПКА-01.

Експериментальні дослідження впливу температури на метрологічні

характеристики вимірювальних каналів концентрації пилу. Для проведен-

ня досліджень використано структуру вимірювача концентрації зваженого

пилу з урахуванням його дисперсності без температурної компенсації та з її

реалізацією (див. рис. 4.10). Залежності вихідних напруг вимірювача без

температурної компенсації від зміни температури у діапазоні від +15 до +40°С

при СС=0 г/м3 наведено на рис. 5.19 [149, 150], де позначено: 1 – UВИХ1 та

апроксимація температурної характеристики вимірювального каналу поліно-

мом третього ступеня (3.33); 2 – UВИХ2 та її апроксимація функцією (3.33).

15 20 24 28 32 36 40
T,oC

DUВИХ1

DUВИХ2

UВИХ i, В
0,32

0,30

0,28

0,26

0,24

1 2

Рис. 5.19. Залежність UВИХ1 (1) і UВИХ2 (2) вимірювача концентрації

пилу під час зміни температури у діапазоні від +15 до +40°С

З аналізу результатів експериментальних досліджень UВИХ1 і UВИХ2

вимірювальних каналів (див. рис. 5.19) встановлено значення додаткових

абсолютних похибок вимірювання концентрації зваженого вугільного

пилу під час зміни температури у діапазоні від +15 до +40°С (при СС=0 г/м3):
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– для першого каналу (UВИХ1):
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– для другого каналу (UВИХ2):
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При цьому для червоного СВД2 зсув нуля вимірювального каналу складає

DUВИХ2=46 мВ (зміна UВИХ2 на 1°С дорівнює 1,95 мВ/°С), а для синього

СВД1 DUВИХ1=17 мВ (0,75мВ/°С),  тому СВД2 є більш чутливим до зміни

температури, ніж СВД1. На основі проведених досліджень можна зробити

висновок, що температура є домінуючим дестабілізуючим фактором, зміна

якої призводить до спотворення результатів вимірювань концентрації пилу,

що характеризується додатковими абсолютними похибками. Так, для

першого каналу її величина складає ±11,5 мг/м3, а для другого – ±27,9 мг/м3.

Для зниження величин додаткових похибок вимірювань концентрації

зваженого пилу запропоновано до вимірювача ввести закритий оптичний канал.

Цей канал використовується для компенсації температурного дрейфу вихідних

сигналів вимірювача. Для перевірки адекватності запропонованого

методу компенсації та його схемної реалізації (див. рис. 4.10)

проведено аналогічні дослідження. Експериментальні залежності вихідних

напруг вимірювача та їх апроксимовані характеристики під час зміни

температури у діапазоні від +15 до +40°С (СС=0 г/м3) наведено на рис. 5.20, а

(для першого каналу UВИХ1) і на рис. 5.20, б (для другого каналу UВИХ2).

З урахуванням температурної компенсації величини додаткових абсолютних

похибок вимірювань концентрації зваженого вугільного пилу склали:
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– для першого каналу (UВИХ1):
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– для другого каналу (UВИХ2):
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Рис. 5.20. Залежності UВИХ1 (а) і UВИХ2 (б) під час реалізації компенсації

температурного дрейфу вимірювача у діапазоні зміни Т від +15 до +40°С

На основі аналізу результатів досліджень запропонованого

методу компенсації температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача
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можна зробити висновок, що величини додаткових похибок вимірювань

концентрації зваженого вугільного пилу від зміни температури

для двох вимірювальних каналів зменшено відповідно у 4,6 і 7,8 разів

порівняно з оптичним вимірювачем без компенсації температурного дрейфу.

Під час аналізу результатів експериментальних досліджень доведено, що

отримані метрологічні характеристики розробленого вимірювача

відповідають регламентованим вимогам. Значення основної абсолютної

похибки вимірювання концентрації пилу у діапазоні від 0 до 3 г/м3 складає не

більше ± 14 мг/м3, що не перевищує припустиме значення (± 50 мг/м3).

Показники точності розробленого вимірювача є у 14 разів вищими, ніж у

аспіраційного (більше ±200 мг/м3) у діапазоні від 0 до 3000 мг/м3. Величина

додаткової абсолютної похибки вимірювання концентрації пилу, яку обумовле-

но зміною температури під час її компенсації, складає не більше ±4 мг/м3, що

не перевищує величини основної похибки вимірювання та цілком відповідає

висунутим вимогам до вимірювача концентрації полідисперсного пилу.

Оцінка швидкодії вимірювача концентрації вугільного пилу.

Швидкодію макетного зразка оптичного вимірювача концентрації

пилу визначено аналогічно як у вимірювачі концентрації метану – непрямим

способом. Формування одиничного стрибка здійснювалось під час

перекриття оптичних каналів вимірювача, для цього використовувався

диск, що обертається, з отворами, які мають різні коефіцієнти

пропускання оптичного випромінювання. Тривалість перехідних процесів

(Т09=2,3t) під час встановлення значень вихідних напруг (UВИХ1 і UВИХ2)

макетного зразка вимірювача концентрації пилу визначено на рівні 0,9

від сталих значень (UВИХ1 max і UВИХ2 max) при СС = 0 г/м3 (див. рис. 5.21).

З аналізу результатів досліджень вихідних напруг (див. рис. 5.21)

вимірювальних каналів макетного зразка встановлено, що тривалість

перехідних процесів, яку визначено на рівні 0,9 від сталих значень UВИХ1 max і

UВИХ2 max для першого каналу, складає ( )1
09T = 2,9 мс, а для другого – ( )2

09T = 3,2 мс.
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Рис. 5.21. Визначення тривалості перехідних процесів під час

зміни UВИХ1 (а) і UВИХ2 (б) вимірювача концентрації вугільного пилу

Тривалість розрахунків коефіцієнтів функції розподілу та концентрації

пилу за розробленим алгоритмом (див. рис. 4.13) визначається апаратними

можливостями контролера комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної

системи (див. рис. 4.8), а саме значенням її тактової частоти [254, 255].
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Тому оцінено всі стани розробленого алгоритму, під час реалізації

якого необхідними є не менше 320 програмних операцій. Крім того

для розрахунку коефіцієнтів функції розподілу дисперсності пилу, визначення

яких реалізовано методом покоординатного спуску, необхідно провести

не менше 40 ітерацій у циклі. Таким чином, загальна швидкодія вимірювача

концентрації пилу ( вимT09 ) визначається як геометрична сума тривалості

перехідного процесу в аналогових вимірювальних каналах (Т09) та

розрахунків у комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній системі (Трозр).

Для визначення тривалості розрахунків у комп’ютеризованій

інформаційно-вимірювальній системі (Трозр) проведено дослідження з

оцінки швидкодії мікропроцесорних вимірювальних систем. Під час виконання

досліджень встановлено, що швидкодія мікропроцесорних систем визначається

тактовою частотою. Виявлено, що серед типів мікроконтролерів, які

використано, найгірші характеристики має ATMEL типу Mega 32u4 з частотою

16 МГц, при цьому тривалість розрахунків склала не менше 440 мс.

Обраний контролер ATMEL типу SAM3X8E ARM Cortex-M3 з частотою

84 МГц забезпечив тривалість виконання розрахунків концентрації пилу не

більше 152 мс. Використання мікроконтролера типу Sitara AM335X, який має

підвищену тактову частоту (до 1000 МГц) дозволило зменшити час розрахунків

до 14 мс, що практично дорівнює тривалості перехідних процесів в аналогових

вимірювальних каналах концентрації вугільного пилу (не більше 3,2 мс).

На основі аналізу результатів проведених досліджень встановлено, що

швидкодія вимірювача концентрації пилу з урахуванням його дисперсності

визначається тривалістю виконання розрахунків у мікроконтролері. Так,

для мікроконтролера ATMEL типу SAM3X8E ARM, який використано у

системі, Трозр складає 152 мс. З урахуванням тривалості перехідного процесу в

аналогових вимірювальних каналах (не менше 3,2 мс) швидкодія вимірювача

концентрації пилу склала не більше 153 мс, що дорівнює швидкодії вимірювача

концентрації метану. Тому ці інформаційно-вимірювальні підсистеми

є синхронізованими між собою та працюють у квазіреальному масштабі часу.
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5.4 Рекомендації щодо застосування, впровадження та практична

значимість роботи

Основний зміст дисертаційної роботи складають результати

розробок і досліджень, які виконано на кафедрі електронної техніки

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний

університет» протягом 2006 – 2015 рр. за такими науковими і

науково-прикладними напрямками:

– «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану

у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06) – № 0106U001267;

– «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-

вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового

захисту вугільних шахт» (Д–16–09) – № 0108U010586;

– «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності

газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності

промислових підприємств» (Д–5–11) – № 0111U004016;

– «Розробка методів та засобів оперативного контролю запилення

рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт»

(Д–3–13) – № 0112U005894;

– «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного

вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06) –

№0115U002655,

та госпдоговірних робіт:

– «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для

системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором

№ ДЗ/364–2007 від 24.07.2007 р.) – № 0107U007159;

– «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного

оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній

атмосфері вугільних шахт» (10 – 294 за договором № 752 (10 – 294) від

30.04.2010 р.),
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а також у міжнародній освітній програмі TEMPUS «Тренінги в технології

автоматизації для України» № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES.

У дисертаційній роботі розв’язано науково-прикладну проблему

створення і технічної реалізації нових науково-обґрунтованих підходів у

комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній техніці, що

дозволило розробити високоточні швидкодіючі оптоелектронні вимірювальні

системи у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки шахт.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в

розширенні області застосування вимірювального контролю концентрації

метану та пилу на об'єкти зі складними умовами отримання вимірювальної

інформації з урахуванням зміни комплексу дестабілізуючих факторів рудничної

атмосфери, що забезпечило підвищення достовірності прийняття рішень для

систем аерогазової безпеки вугільних шахт. Закономірності, отримані в

результаті досліджень, дозволили розробити методики, структури і

засоби для створення комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних

систем концентрації пилогазових компонент рудничної атмосфери шахт.

Практична цінність роботи полягає у розробці, створенні та експеримен-

тальному дослідженні макетних і дослідних зразків вимірювачів концентрації

пилогазових компонентів рудничної атмосфери вугільних шахт, а саме:

1. Дослідних зразків вимірювачів концентрації метану для

двох діапазонів вимірювань: від 0 до 4 об.% з основною абсолютною

похибкою не більше ±0,1 об.%  та від 0  до 100 об.% з величиною

похибки не більше ±1,0 об.%. При цьому отримані значення

є у 4 рази меншими ніж регламентовані Правилами техніки безпеки і ДСТУ [2].

Швидкодія розробленого вимірювача складає не більше 84 мс,

що є у 1,8 разів меншим за необхідну величину (150 мс). Це значення

отримано під час проведення дисертаційних досліджень та пропонується

внести його як поправку до Правил техніки безпеки і ДСТУ [2] у

бік зменшення його величини до 0,15 с порівняно з існуючим показником 0,8 с.
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Значення додаткових похибок вимірювання концентрації метану від

зміни таких дестабілізуючих факторів:

– температури у діапазоні її зміни від +5 до +35°С складає DСН4(Т)=

=±0,09 об.%, що є у 2,2 рази меншим за регламентоване значення (±0,2 об.%);

– концентрації пилу від 0 до 5 г/м3, що складає

п'ятикратний запас, порівняно з вимогами ДСТУ [2] під час

експлуатації цих вимірювачів (1 г/м3), DСН4(СС)=±0,10 об.%,  яке є у 2  рази

меншим за величини похибки, що регламентується (не більше ±0,2 об.%).

Найвірогідніше (Р=0,95) значення додаткової похибки

вимірювання концентрації метану від змін температури та запилення

рудничної атмосфери склало не більше ±0,15 об.%, що є у 2,5 рази меншим

за подвоєне значення основної допустимої похибки (не більше ±0,4 об.%).

2. Макетних зразків вимірювачів концентрації вугільного пилу у діапазоні

вимірювань від 0 до 3000 мг/м3 з основною абсолютною похибкою не більше

±14 мг/м3, що є у 3,5 рази меншим за необхідне значення (не більше ±50 мг/м3)

та у 14 разів меншим ніж у прототипу. Прототипом є сертифікований

аспіраційний вимірювач ПКА-01, який має похибку вимірювання ±200 мг/м3.

Швидкодія вимірювача не перевищує 0,15 с, значення якої є на три

порядки меншим ніж у сертифікованого аспіраційного вимірювача

ПКА-01 (180 с), що дозволяє проводити вимірювання концентрації пилу

у режимі реального часу та синхронізовано з вимірювачем концентрації метану.

Абсолютне значення додаткової похибки вимірювання концентрації

пилу від зміни домінуючого дестабілізуючого фактору – температури

у діапазоні від +15 до +40°С складає не більше ±4 мг/м3,  що є

у 3,5 рази меншим за величину основної похибки вимірювань (±14 мг/м3)

та повністю задовольняє поставленим вимогам до цього вимірювача.

Розроблені вимірювачі концентрації метану та зваженого вугільного

пилу пройшли випробування у науково-дослідній лабораторії

кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ» та у виробничих умовах:
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– лабораторій аерогазового захисту шахти ім. М.І. Калініна у рамках

договору № 752 /10 – 294 від 30.04.2010 р. на виконання сумісно з ПК «Дейта

Експрес» науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи

«Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного

методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних

шахт», а також ПАТ «ШУ «Покровське» і ВП Шахта «1/3 Новогродівська».

– лабораторії АКУ ДП «Петровський завод вугільного

машинобудування» дослідження проводилися у рамках договору № 230/2907

від 29.08.2008 р. про співпрацю та організацію взаємовідносин між

ДВНЗ «ДонНТУ» та ДП «Петровський завод вугільного машинобудування».

Розроблено програми і методики метрологічної атестації макетних та

дослідних зразків вимірювачів концентрації метану і пилу, які використано

Донбаською філією головного науково-дослідного інституту метрології та

сертифікації МОН України (ГНДІМС) та Науково-дослідним інститутом

прикладної електроніки НАН України для проведення науково-дослідних

робіт під час розробки методів і засобів підвищення швидкодії

і точності вимірювачів пилогазових компонент для умов рудничної атмосфери.

Результати теоретичних досліджень дисертаційної роботи використано

під час проведення спільної науково-дослідної та дослідно-конструкторської

роботи кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ» і ПК  «Дейта Експрес»

№ 10 – 294 за госпдоговором № 752 (10 – 294) від 30.04. 2011 р. на тему

«Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного

методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт».

Результати наукових і практичних досліджень дисертації впроваджено в

навчальний процес кафедр електронної техніки, автоматики і телекомунікацій,

гірничої електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова ДВНЗ «ДонНТУ» під

час підготовки фахівців і магістрів за спеціальностями «Електронні системи»,

«Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», «Системи управління

та автоматики» та «Автоматизоване управління технологічними процесами».
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5.5 Перспективи використання та напрямки подальших досліджень

Напрямками вдосконалення комп’ютеризованих інформаційно-

вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній

атмосфері вугільних шахт є аналіз та розв’язання таких задач:

– розробити дослідні зразки вимірювачів концентрації пилу для системи

аерогазового захисту вугільних шахт УТАС під час виконання

науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи ДВНЗ «Донецький

національний технічний університет» сумісно з ДП «Петровський завод

вугільного машинобудування» за напрямком «Розробка оптичного

вимірювача концентрації пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт»;

– провести комплексні випробування дослідних зразків

вимірювачів концентрації метану та вугільного пилу в лабораторних

умовах Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи і

пожежної безпеки «Респіратор» (м. Донецьк);

– узгодити схемні і конструктивні рішення розроблених

дослідних зразків вимірювачів концентрації метану та вугільного пилу з

Державним Макіївським науково-дослідним інститутом безпеки

робіт у гірничій промисловості «МакНДІ» (м. Макіївка);

– розробити конструкторську документацію на вимірювачі

концентрації метану та вугільного пилу для умов рудничної атмосфери шахт;

– провести сертифікацію у МакНДІ разової партії вимірювачів

концентрації пилогазових компонент на іскробезпеку для надання дозволу

для їх встановлення у вугільних шахтах у складі систем АГЗ УТАС і САТ;

– встановити три дослідні зразки вимірювача концентрації

метану та пилу в шахті та провести попередні промислові випробування;

– проаналізувати результати промислових випробувань та

розробити конструкторську документацію на виготовлення

вимірювачів концентрації метану і пилу, що серійно випускаються,

для систем аерогазового захисту вугільних шахт УТАС і САТ.
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Одним з перспективних напрямів подальших досліджень є розробка

апаратно-методичного комплексу для визначення виходу метану зі свердловин

техногенних колекторів вугільно-порідного масиву у рамках договору

№ 340/4108 від 28.08.2012 р. про співпрацю та організацію взаємовідносин між

ДВНЗ «ДонНТУ» та Інститутом геофізики ім. С.І. Суботіна Національної

академії наук України. Реалізація цього комплексу дозволить розробити

наукові основи новітніх технологій для інтенсифікації здобичі енергоносіїв.

Іншим достатньо важливим напрямом подальших досліджень є розробка

науково-практичних основ вимірювального контролю концентрації

пилогазових компонентів для систем екологічного моніторингу. Запропоновані

науково-практичні результати роботи дозволять створити комплекси і

системи, які здійснюватимуть у режимі реального часу вимірювальний

контроль концентрації газових компонент в атмосфері промислових

підприємств та керувати технологічними процесами на основі результатів

газоаналітичних вимірювань. Під час комп’ютеризованої обробки вимірюваль-

ної інформації накопичуються результати вимірювань з побудовою адаптивних

моделей екстраполяції, що дозволяє відстежувати відхилення від технологічно-

го процесу за результатами газоаналітичних вимірювань та моніторингу.

Розроблені комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні підсистеми

концентрації метану та пилу можуть бути інтегровані до автоматичних

стаціонарних станцій, які є інформаційно-вимірювальними комплексами.

Ці комплекси призначено для автоматичного безперервного спостереження

і контролю за станом приземної атмосфери міст і промислових центрів.

Результати роботи можуть бути використані під час

розробки малогабаритних інфрачервоних газоаналітичних вимірювачів

для вимірювального контролю концентрації найпоширеніших забруднювачів

(оксиду та двооксиду вуглецю, метану, оксидів азоту та ін.), які наявні у

складі відпрацьованих газів транспортних засобів, атмосфери

промислових підприємств та у системах екологічного моніторингу.
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ВИСНОВКИ

1. Розроблено та створено макетні й дослідні зразки оптичних

вимірювачів концентрації метану і пилу в рудничній атмосфері гірничих

виробок вугільних шахт з компенсацією таких дестабілізуючих

факторів: концентрації пилу і запилення оптоелектронних компонентів

вимірювачів; полідисперсного складу пилу і температури. Проведено

дослідження вимірювачів та встановлено їх метрологічні характеристики.

2. Розроблено програми і методики метрологічної атестації

вимірювачів концентрації метану та пилу, що дозволило на основі результатів

досліджень їх метрологічних характеристик використовувати запропоновані

засоби вимірювання в умовах рудничної атмосфери вугільних шахт.

3. Під час експериментальних досліджень метрологічних характеристик

розроблених оптичних вимірювачів розв’язано такі задачі:

3.1. Вимірювач концентрації метану в рудничній атмосфері шахт:

– визначено характеристики перетворення за метаном дослідних

зразків, при цьому значення основної абсолютної похибки вимірювання у

діапазоні від 0 до 2,5 об.% склало ±0,043 об.%, що є у 4,6 разів меншим

за регламентовану основну похибку вимірювання (не більше ±0,2 об.%) [2];

– реалізовано та досліджено метод апаратно-програмної

компенсації температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача.

Так, у діапазоні зміни температур від +5 до +35°С визначено величину

додаткової абсолютної похибки вимірювання, яка склала не більше ±0,09 об.%,

що є у 2,2 рази меншим за регламентовану похибку (не більше ±0,2 об.%);

– реалізовано та підтверджено працездатність методу апаратно-

програмної компенсації зміни концентрації пилу на результати вимірювання

концентрації метану, при цьому величина додаткової абсолютної похибки у

діапазоні запилення від 0 до 5 г/м3 склала не більше ±0,10 об.%,  що є у 2  рази

меншим за основну абсолютну похибку вимірювання концентрації метану;

– визначено швидкодію вимірювача концентрації метану, значення якої
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склало Т09=84 мс, що є у 1,8 рази меншим за необхідну швидкодію (150 мс),

яку отримано під час проведення досліджень, та є у 9,5 разів меншим ніж

показник (0,8 с), що регламентується Правилами техніки безпеки і ДСТУ [2].

3.2. Вимірювач концентрації полідисперсного вугільного пилу:

– розроблено методику градуювання вимірювача для визначення

його характеристик перетворення у діапазоні вимірювань концентрації пилу від

0 до 3000 мг/м3, оцінено величини основної абсолютної похибки

вимірювання, значення якої склало не більше ±14 мг/м3, що відповідає

висунутим вимогам до вимірювача концентрації пилу (не більше ±50 мг/м3);

– реалізовано та досліджено метод компенсації температурного

дрейфу вимірювача у діапазоні від +15 до +40°С, під час

досліджень отримано значення додаткової абсолютної похибки, яке

склало не більше ±4 мг/м3, що не перевищує величину основної

похибки та повністю відповідає висунутим вимогам до вимірювача;

– визначено швидкодію вимірювача концентрації полідисперсного

вугільного пилу, величина якої склала не більше 153 мс, що практично дорів-

нює швидкодії розробленого вимірювача концентрації метану та дозволило

синхронізувати у режимі реального часу інформаційно-вимірювальні

підсистеми метану та пилу з системою аерогазової безпеки вугільних шахт.

4. Оцінено практичну значимість роботи, розроблено рекомендації щодо

застосування і впровадження розробки. Розробка підходів до створення і

технічної реалізації нових, науково-обґрунтованих результатів у інформаційно-

вимірювальній техніці дозволило розв'язати важливу прикладну проблему

розробки високоточних швидкодіючих оптоелектронних вимірювальних

систем у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки вугільних шахт.

5. Запропоновано перспективні напрямки подальших досліджень та

використання, які дозволять забезпечити розвиток інформаційно-

вимірювальних систем концентрації пилогазових компонент на об'єкти зі

складними умовами отримання вимірювальної інформації для підвищення

достовірності прийняття рішень у системах аерогазової безпеки шахт.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

У дисертаційній роботі, на основі проведених автором досліджень,

закладено нові та розвинуто відомі теоретичні та прикладні основи

комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем концентрації

пилогазових компонент у рудничній атмосфері шахт. Завдяки цьому

розв'язано науково-практичну проблему, яка полягає в розробці підходів

до створення і технічної реалізації нових науково-обґрунтованих

рішень у комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній техніці. Це

дозволило розробити високоточні швидкодіючі оптоелектронні вимірювальні

системи у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки вугільних шахт.

У теоретичному аспекті розроблено основи формування

інформаційних параметрів та опису дестабілізуючих факторів

вимірювального контролю концентрації пилогазових компонент, які містять:

– модель динаміки процесу розповсюдження метану за

довжиною підготовчих виробок на основі теорії дифузійно-конвективного

масоперенесення речовин. Це дозволило оцінити миттєві значення

концентрації метану за довжиною виробки та швидкість її наростання;

– математичні моделі вимірювальних каналів концентрації метану та

пилу на основі оптико-абсорбційного методу, які враховують вплив

комплексу дестабілізуючих факторів на параметри оптоелектронних

вимірювачів. Це дозволило розробити рекомендації та спроектувати

вимірювальні підсистеми для реальних умов експлуатації;

– модель визначення нижньої межі вибуховості пилогазової суміші,

яка враховує зміни вмісту вологи в повітрі, вихід летючих газових

компонент і зольність вугілля, що дозволило підвищити точність

визначення критичних меж вибуховості рудничної атмосфери вугільних шахт.

У прикладному аспекті розроблено нові структури та алгоритми

функціонування вимірювальних каналів концентрації метану і пилу.
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Проведено метрологічну атестацію вимірювачів при обліку особливостей

експлуатації систем, що дозволило здійснювати контроль меж вибуховості

пилогазової суміші у вугільних шахтах. Здійснено експериментальні

дослідження розроблених макетних і дослідних зразків вимірювачів,

які підтвердили коректність постановки задач і використання математичного

апарату під час отримання основних наукових положень. Реалізовано

порівняльний аналіз результатів досліджень, які отримано за допомогою

запропонованих методів і засобів у поєднанні з відомими раніше,

а також проаналізовано результати математичного і фізичного моделювання.

Основні наукові та прикладні результати роботи полягають у тому, що:

1. Проаналізовано відомі методи і засоби, які покладено в основу

побудови інформаційно-вимірювальних систем концентрації метану та пилу в

рудничній атмосфері. Встановлено, що для підвищення рівня аерогазової

безпеки перспективною є розробка нових підходів, методів і засобів отримання

вимірювальної інформації щодо зміни параметрів атмосфери за допомогою

високоточних швидкодіючих оптоелектронних вимірювальних систем.

2. Розроблено модель розповсюдження метану в тупикових виробках на

основі теорії дифузійно-конвективного масоперенесення. Запропонована теорія

дозволила оцінити динаміку розповсюдження метану в гірничих виробках шахт

та сформулювати технічні вимоги до вимірювальної системи. На підставі

результатів досліджень рекомендується внести корективи до Правил техніки

безпеки і ДСТУ за швидкодією вимірювача концентрації метану з 0,8 с до

0,15 с. Це забезпечить зниження вірогідності виникнення вибухонебезпечних

ситуацій у рудничній атмосфері вугільних шахт при залпових викидах метану.

3. Уперше розроблено модель формування інформаційних параметрів і

впливу дестабілізуючих факторів на метрологічні характеристики вимірювача

концентрації метану. Зазначену модель засновано на оптико-абсорбційному

методі при обліку комплексного оптоелектронного к.к.д, що дозволило

розробити технічні рекомендації та використати їх під час проектування цього

вимірювача. У перебігу досліджень здобуто ефект зменшення основної похибки



293

вимірювання концентрації метану з ±0,2 об.% до 0,04 об.%  у діапазоні від 0

до 4 об.%, що істотно перевершує показники точності наявних вимірювачів.

4. Удосконалено модель процесу взаємодії оптичного випромінювання з

полідисперсним пиловим аерозолем. Цю модель засновано на теорії Мі під час

зондування пилового аерозолю на різних довжинах хвиль, що дозволило

одержати характеристики спектрального ослаблення оптичного

випромінювання полідисперсним пилом. На підставі результатів досліджень

обґрунтовано передумови розробки двопроменевого оптичного вимірювача

концентрації полідисперсного пилу. Це дозволило відновити функцію

розподілу його дисперсності. При технічній реалізації вимірювального

каналу встановлено, що величину додаткової похибки вимірювання

концентрації пилу при зміни дисперсності частинок від 1 до 6 мкм зменшено

в 4 рази до ± 50 мг/м3 (у діапазоні концентрацій від 0 до 3000 мг/м3),

що повністю відповідає висунутим до вимірювачів концентрації пилу вимогам.

5. Уперше розроблено методи і засоби їх реалізації, які засновано на

фундаментальних положеннях теорії вимірювальних систем. Це в свою чергу

дозволило підвищити швидкодію, точність та метрологічну надійність

вимірювачів концентрації метану і пилу в рудничній атмосфері шахт, а саме:

5.1. Метод диференційної компенсації впливу запилення оптичних

компонентів на результати вимірювання концентрації метану, який засновано

на введенні додаткового компенсаційного відкритого оптичного каналу.

У результаті досліджень визначено, що при концентрації метану

від 0 до 2,5 об.% значення додаткової похибки не перевищує ± 0,08 об.%

із зміною концентрації пилу від 0 до 3000 мг/м3. Під час підвищення

концентрації метану до 4 об.% і товщини шару пилу, що осів на оптичних

компонентах від 0 до 10 мкм, додаткова похибка вимірювання концентрації

метану не перевищує ± 0,16 об.%. При цьому запас за її величиною

склав не менше 40 %, що перевершує за характеристиками сучасні вимірювачі.

5.2. Метод функціональної корекції результатів вимірювань концентрації

метану, заснований на підвищенні чутливості основного вимірювального
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каналу шляхом збільшення струму живлення СВД. Це дозволило зменшити

додаткову похибку від запилення і забезпечило необхідні показники

метрологічної надійності, а також збільшило період безперервної роботи

вимірювача в умовах рудничної атмосфери. Під час проведення досліджень

встановлено, що збільшення струму живлення СВД вимірювального каналу на

6 % від його номінального значення (1 А) дозволило забезпечити величину

додаткової похибки вимірювання концентрації метану не більше ±0,1 об.%. При

цьому досягнення значення концентрації пилу становить 3000 мг/м3 і товщина

шару пилу, що осів на оптоелектронних компонентах вимірювача, складає

до 10 мкм. У зв’язку з цим використання цього методу збільшує в 5 – 10 разів

період безперервної роботи і технічного обслуговування вимірювачів.

5.3. Метод захисту від запилення оптоелектронних компонентів

вимірювачів, заснований на явищі термофорезу. Це дозволило знизити

запилення стекол оптичного вимірювача в 4 рази при їх нагрівання до 120°С.

При цьому додаткове застосування сіток, що створюють детурбулізацію повіт-

ряного потоку, зменшило ступінь запилення в 6 разів, що забезпечило

пропорційне збільшення метрологічної надійності вимірювача в умовах шахт.

5.4. Метод компенсації динамічної похибки результатів

вимірювань концентрації метану та пилу полягає у використанні

програмних методів цифрової обробки результатів. Це дозволило

проводити вимірювання в квазіреальному масштабі часу з динамічною

похибкою не більше ±0,1об.%, що не перевищує основної похибки вимірювання.

5.5. Метод апаратно-програмної компенсації температурного

дрейфу вихідних сигналів оптичних вимірювачів. Для апаратної

компенсації використано температурно-чутливий елемент вимірювального

каналу – світлодіод, а додатково для програмної компенсації – вимірювальну

інформацію від датчика температури. Реалізація цього методу

дозволила забезпечити необхідну величину додаткової похибки

вимірювання концентрації метану від температури не більше ±0,09 об.%,

що є у 2 рази меншим за регламентовану похибку (не більше ±0,2 об.%).
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6. Отримала подальший розвиток модель визначення нижньої межі

вибуховості пилогазової суміші, яку засновано на законі Лє Шательє та

емпіричних залежностях. Що є здобутком проведених експериментальних

досліджень МакНДІ. Запропонована модель враховує зміну вмісту вологи

в повітрі та характеристики марки вугілля (вихід летючих газових компонент і

зольність вугілля). Це дозволило підвищити вірогідність визначення критичних

меж вибуховості системи аерогазового захисту шахт. Під час проведення

досліджень встановлено, що підвищення виходу летючих газових компонент

пропорційно знижує межу вибуховості пилогазової суміші, а збільшення

в 2 рази його зольності підвищує її нижню межу вибуховості на 18 %.

7. Запропоновано апаратно-програмні рішення структурно-алгоритмічної

організації комп’ютеризованої вимірювальної системи концентрації метану та

пилу. Вони ґрунтуються на прогнозуванні виникнення передаварійних та

аварійних ситуацій на початкових стадіях. Це є можливим шляхом

накопичення результатів вимірювань у базі даних і побудови адаптивних

моделей екстраполяції. Реалізація цих рішень на основі апаратно-програмних

засобів запропонованого комплексу аерогазового захисту вугільних

шахт дозволила підвищити рівень безпеки та знизити вірогідність

виникнення вибухонебезпечних ситуацій із запобіганням виникнення пожеж.

8. Сформульовано вимоги до комп’ютеризованої вимірювальної системи

концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт на якісному рівні та

встановлено її базові функції. Розглянуто засоби, що реалізують ці функції,

об'єднані в систему і доповнені вимірювальними каналами. Запропоновані

технічні рішення передбачають вимірювання таких параметрів рудничної

атмосфери: концентрацій метану та пилу, температури і вологості газової

суміші, при обліку характеристик марки вугілля (виходу летючих газових

компонент та його зольності). Комплексне використання цих параметрів

дозволило збільшити вірогідність виявлення вибухонебезпечних ситуацій

з 0,93 до 0,997 і забезпечити підвищення рівня аерогазового захисту шахт.
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9. Розроблено, створено і впроваджено макетні та дослідні зразки

оптичних вимірювачів концентрації метану і пилу в рудничній атмосфері шахт

з компенсацією домінуючих дестабілізуючих факторів. Проведено їх

дослідження і встановлено метрологічні характеристики. Розроблено програми

і методики метрологічної атестації таких вимірювачів. Це дозволило

використовувати запропоновані засоби для застосування в умовах рудничної

атмосфери. Експериментальні дослідження розроблених зразків вимірювачів

проведено у виробничих умовах лабораторій аерогазового захисту

шахти ім. М.І. Калініна, ПАТ «ШУ  «Покровське», ВП Шахта «1/3 Новогродів-

ська» та лабораторії АКУ ДП «Петровський завод вугільного машинобудуван-

ня». Одержані результати досліджень доводять високу прикладну

значимість розробки комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних

систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

10. Запропоновано перспективні напрямки подальших досліджень,

використання одержаних результатів і пріоритети розвитку комп’ютеризованих

інформаційно-вимірювальних систем концентрації пилогазових компонент на

технологічних об'єктах, що мають складні умови отримання вимірювальної

інформації. При цьому надзвичайно важливого значення набувають

питання підвищення достовірності прийнятих рішень для систем аерогазового

захисту, енергетичних установок промислових підприємств, також

для систем комплексного вимірювання параметрів навколишнього середовища.
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