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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

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
вибухонебезпечних 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 цей момент розроблено та впроваджено
швидкодіючі вимірювачі концентрації метану, в яких згідно з
ДСТУ ГОСТ 24032:2009 допустимий час 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
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 їх 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
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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 існуючих 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 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
вимірювача 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.
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розробка
наукових підходів до створення високоточних швидкодіючих
оптоелектронних 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
вимірювальних 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
вимірювальних 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
метрологічної 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.

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
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швидкодіючі оптоелектронні вимірювальні системи у складі
комплексу забезпечення аерогазової безпеки вугільних 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
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
вимірювачів, 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
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здійснювати вимірювання в квазіреальному масштабі часу з динамічною
похибкою не більше ±0,1об.%, що не перевищує величини основної похибки.

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
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 досліджень 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
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.
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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 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.
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Також запропоновано концептуальні рішення структурно-алгоритмічної
організації 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 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
«Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих»
(м. Донецьк, 14 – 17 травня 2013 р.); Міжнародна науково-технічна
конференція «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»
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(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 зі вступу, п'яти розділів, основних висновків, переліку
використаної 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.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі викладено актуальність теми дисертаційного дослідження,
його мету та задачі, наукову новизну і практичну цінність
одержаних результатів, зв'язок з науковими програмами, планами
і темами. Представлено інформацію щодо публікацій та особистий внесок
здобувача, відомості про апробацію та впровадження результатів роботи.

У першому розділі «Аналіз і стан питання вимірювальних систем
концентрації газів та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт» виконано
аналіз характеристик рудничної атмосфери. Встановлено нижні межі
вибуховості (НМВ), величини яких для метану складають від 4 до 6 об.%, а для
вугільного пилу від 3 до 45 г/м3. З урахуванням досліджень МакНДІ визначено
їх діапазони вимірювань. Для концентрації метану (ССН4) він складає 0 до 4 об.%,
а пилу (СС) – від 0 до 3 г/м3 при дисперсності його частинок від 1 до 10 мкм.

У роботі проаналізовано відомі методи і засоби, які покладено в основу
побудови вимірювальної системи концентрації метану та пилу в рудничній
атмосфері. Встановлено, що для підвищення рівня аерогазової безпеки шахт
перспективним напрямом є розробка нових підходів, методів і засобів
отримання вимірювальної інформації щодо зміни концентрації метану та пилу.
Це можливо досягти шляхом створення та впровадження високоточних
швидкодіючих оптоелектронних комп’ютеризованих вимірювальних систем.

Аналіз існуючих засобів вимірювання концентрації пилу показав, що
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єдиними стандартизованими пристроями для її вимірювання в шахті є
аспіраційні пиломіри. Вони забезпечують відносну похибку вимірювання
±20 % у діапазоні від 0 до 5 г/м3 з швидкодією не менше 3 хвилин, що є
неприйнятним. Встановлено, що використання оптичних вимірювачів, які
дозволять здійснювати вимірювання СС у режимі реального часу, обмежується
складністю їх обслуговування в умовах шахт. Отже, для зниження впливу цього
фактора запропоновано розробити відповідні методи і засоби, використання
яких у вимірювачі дозволить підвищити його метрологічну надійність.

Ефективність досліджуваної інформаційно-вимірювальної 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 з
групою окремо. Встановлено, що використання розробленої системи у складі
УТАС підвищує пропускну спроможність комплексу аерогазового захисту на
16,5 біт/с. Це досягається шляхом розробки нових типів оптоелектронних
вимірювачів концентрації метану та пилу, що дозволить підвищити вірогідність
виявлення вибухонебезпечних ситуацій, порівняно з існуючими з 0,93 до
0,997, і забезпечити підвищення рівня аерогазового захисту вугільних шахт.

На основі проведеного аналізу існуючих вимірювальних засобів ССН4 та
СС встановлено невідповідності їх технічних характеристик сучасним вимогам
за швидкодією, точністю та метрологічною надійністю. Отже, постає
нагальна потреба у розробці нових методів, моделей і технічних рішень,
що і визначає сутність наукової проблеми, що розв’язується в цій дисертації.

У другому розділі «Теоретичні основи формування інформаційних
параметрів та опис дестабілізуючих факторів вимірювального контролю
концентрації пилогазових компонент» розроблено модель розповсюдження
метану в тупикових виробках на основі теорії дифузійно-конвективного
масоперенесення речовини, рівняння якого має такий вигляд:
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де ССН4, об.% – концентрація метану; n, м/с – середня швидкість руху повітря у
виробці; D – коефіцієнт турбулентної дифузії; t, c – час; x, м – відстань від
вибою до відповідної точки виробки.

Розв’язання рівняння (1) дозволило оцінити динаміку концентрації
метану, а також визначити його миттєві значення та швидкість наростання:
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де С0СН4=5 об.% – початкова ССН4 (у 2,5 рази перевищує припустиму);
n=(1–4) м/с – швидкість повітря; k=0,3 – к.к.д. повітряного струменя.

Результати розрахунку динаміки концентрації метану в тупиковій виробці
з використанням виразу (2) за її довжиною x від 0 до 50 м при Dx = 1 м
протягом часу t від 0 до 6 с при Dt = 0,2 с наведено на рис. 1. Розроблена
модель (2) дозволяє оцінити динамічну похибку вимірювання ССН4 (див. рис. 2):
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( ) ( ) ( )( ),,,, 40944 xtCxТtCxt СНСН
дин
СН -+±=D

де Т09, с – швидкодія вимірювача концентрації метану, значення
якої визначається на рівні 90 % від сталого значення його вихідного сигналу.
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Рис. 1. Динаміка концентрації метану
в тупиковій виробці

Рис. 2. Зміна дин
СН 4D  вимірювань ССН4 за

довжиною виробки протягом часу
При х=5 м від привибійного простору тупикових виробок, де встановлено

вимірювачі концентрації метану, згідно з Правилами техніки безпеки (ПТБ), з
урахуванням вимог за швидкодією вимірювача (Т09=0,8 с) величина дин

СН 4D
складає – 0,5 об.%. Набуте значення в 2,5 рази перевищує значення основної
похибки вимірювання (±0,2 об.%). У зв’язку з цим швидкодія стаціонарних
метанометрів повинна складати не більше 0,8 с, що повністю
співпадає з вимогами Правил техніки безпеки та ДСТУ ГОСТ24032:2009.

При розробці вимірювачів концентрації метану та пилу виникла задача
підвищення точності вимірювань за рахунок зменшення випадкової складової
похибки. Для зменшення цієї складової запропоновано використовувати метод
усереднення результатів багатократних спостережень. Під час накопичення та
усереднення результатів спостережень збільшується динамічна похибка.
Тому здійснено додаткові дослідження, у результаті яких було визначено
величину періоду усереднення, за якого динамічна похибка не перевищує
подвоєного значення основної похибки вимірювання концентрації метану.

Під час дослідження встановлено період опитування вимірювального
перетворювача (ВП) для отримання необхідних величин статичної та
динамічної похибки вимірювання. Для досягнення необхідного значення
основної похибки вимірювання концентрації метану запропоновано
використовувати від 8 до 10 спостережень. Це дозволило виключити виявлення
грубих похибок у результатах вимірювань. При цьому величина основної
похибки вимірювання складає не більше ±0,10 об.%.  Це в 2  рази менше ніж
значення похибки, що регламентується. Період опитування ВП має бути не
більшим за 15 мс, що забезпечить величину динамічної похибки вимірювання
концентрації метану не більше подвоєного значення від основної (±0,20 об.%).
З урахуванням отриманих результатів швидкодія вимірювача концентрації
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метану не перевищує 0,15 с, що в (5 – 6) разів менше за регламентоване
значення (0,8 с). Автором рекомендовано внести корективи щодо величини
швидкодії вимірювача концентрації метану в бік зменшення її значення до
0,15 с. Це дозволить забезпечити зниження вірогідності виникнення
вибухонебезпечних ситуацій у рудничній атмосфері вугільних шахт.

У реальних конструкціях вимірювачів концентрації газів основну роль у
масоперенесенні здійснює газообмінний фільтр реакційної камери. Для оцінки
одного з основних параметрів фільтру – швидкодії, на основі методу аналогій,
одержано узагальнену модель, як для плаского, так і для циліндричного
керамічних фільтрів. У моделі враховано дифузійну провідність фільтру та
об'єм реакційної камери, які за методом аналогій утворюють провідність
(1/gф, м3/об.%) та ємність (Vк, м3) електричного фільтру. У результаті досліджень
обґрунтовано геометричні розміри фільтру та об'єм реакційної камери ВП
концентрації метану, що забезпечують необхідну сталу часу (0,36 с). Виконано
оцінку граничного експлуатаційного періоду роботи фільтру до заміни
згідно з вимогами до його сталої часу. Величина періоду складає 140 діб,
що в 5 разів перевищує вимоги для групи стабільності СП-1 (від 15 до 30 діб).

Розроблено моделі формування інформаційних параметрів при обліку
дестабілізуючих факторів під час вимірювання концентрації метану та пилу в
умовах рудничної атмосфери шахт. Розроблено математичну модель
оптико-абсорбційного вимірювача концентрації метану (див. рис. 3).
Основою цієї моделі є комплексний показник – оптоелектронний к.к.д.:

,МУЗООЕ k××= hhh (3)
де hО – оптичний к.к.д. (втрати потоку в оптичній системі); hУЗ – коефіцієнт
узгодження (втрати через відсутність належного спектрального
узгодження параметрів випромінювача та приймача, а також
просторового узгодження їх оптичних осей; kM – коефіцієнт модуляції
(втрати при модуляції та обробці модульованого сигналу).

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. 3. Оптична схема вимірювального каналу концентрації метану
Оптичний к.к.д. hО у (3) є відношенням потоку, що

надходить до приймача до потоку, який надходить від
джерела випромінювання та оцінюється:

,ДОО k×= th (4)
де t0 – коефіцієнт пропускання оптичної системи; kД – коефіцієнт
діафрагмування або віньєтування.
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Запропоновано збільшити величину hО шляхом підвищення t0 в (4).
Це реалізується при використанні об'ємного покриття активних
майданчиків світловипромінювального діода (СВД) і фотодіода (ФД). Це
покриття є оптично прозорим матеріалом з показником заломлення (nск).
Величина nск є близькою до показника заломлення напівпровідників (nInAs»nск),
які використовуються в СВД і ФД. Під час проведення досліджень отримано
залежність відношення t'0 з використанням покриттів СВД і ФД та t0 без
покриттів від зміни nск. Так, під час використання покриттів СВД і ФД з nск=1,8
досягається збільшення t0 у 1,8 разів порівняно з системою без покриття.
Виробником СВД і ФД, встановленими у вимірювальному каналі,
запропоновано використовувати халькогенідне скло типу As2S3, яке має
nск=2,42 на довжині хвилі 3 мкм. При цьому оптичний к.к.д. (hО) збільшено в
1,7 разів порівняно з вимірювальною системою без покриття.
На підставі оптичної щільності аналізованої газової суміші (ТПР(ССН4,l,Т,Р,l))
та коефіцієнта передачі ОК (kBB) виконано оцінку співвідношення
сигнал/шум (nS/N) вихідного сигналу вимірювача концентрації метану:
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Зниження nS/N (5) вихідного сигналу обумовлено зменшенням коефіцієнта
введення випромінювання (kBB) від віньєтування або діафрагмування:

( ) ( ) ( ).см5,,,, 4/4/ =×= lСnlklСn СНNSBBСН
k

NS
BB jj

Зміни nS/N (5) вихідного сигналу вимірювача ССН4 при мінімальному
значенні похибки вимірювань (±0,2 об.%) від зміни довжини траси (l)
оптичного каналу (ОК) у діапазоні від 0 до 5 см та різних кутах розхилу (j),
які визначаються діаграмою спрямованості СВД, наведено на рис. 4.

1 2 3 4 5
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3
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1

0

nS/N
nS/N(j=2о)nS/N(j=6о)kBBnS/N(j=10о) nS/N

lOK

kBB kBB

Рис. 4. BBk
NSn /  вихідного сигналу

вимірювача при зміні l від 0 до 5 см та
кутах розхилу 2°, 6° і 10°

На основі аналізу результатів
досліджень (див. рис. 4) встановлено,
що для отримання необхідного nS/N при
мінімальному значенні концентрації
метану (±0,2 об.%) та кутах розхилу 6 і
10° діаграм спрямованості
використовуваних СВД необхідно
забезпечити l ОК від 3,2 до 3,6 см.
Рекомендована довжина траси складає
3,4 см, при цьому kВВ=0,678.

Відношення nS/N вихідного
сигналу складає не менше 2,5, що
дозволяє здійснювати вимірювання
ССН4 з похибкою не більше ±0,08 об.%.

Набуте значення h0=0,44 в оптичному вимірювачі є в 1,7 разів більшим h
порівняно з вимірювачем без заливки СВД і ФД халькогенідним склом.
Підвищення оптичного к.к.д. пропорційно збільшує показники
точності розроблюваного оптоелектронного вимірювача концентрації метану.
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У моделі додатково враховано hУЗ, величина якого визначається
коефіцієнтами просторового (kXY) і спектрального (kl) узгодження:

,lh kkХУУЗ ×= (6)
При цьому kXY визначається ефективністю введення випромінювання до вікна
ФД (див. рис. 5):
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де Q(x,y) – просторова щільність потоку випромінювання, яке надходить
за нормаллю до площини ФД; a1, a2, b1, b2 – координати вікна ФП.
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Рис. 5. Зміна kXY від неузгодженості
оптичних осей СВД та ФД

Величину неузгодженості
оптичних осей СВД та ФД
вимірювача рекомендується
забезпечувати не більше 20 % від
геометричних розмірів їх активних
компонентів. Ця умова є цілком
досяжною з використанням
промислових потужностей
виробника СВД та ФД. При цьому
значення kXY складає 0,119,  що
відповідає не більше ніж 7 %
втрат випромінювання.

Коефіцієнт kl (6), який враховує ефективність приймання
випромінювання в діапазоні довжин хвиль від l1 до l2:
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l dsdssk СВДСВДФД òò ×= (7)

де sФД(l)– нормована спектральна характеристика чутливості ФД;
sСВД(l) – нормована спектральна щільність потоку випромінювання СВД.

Величина kl складає 0,68, що в 2,8 разів більше ніж у СВД та ФД,  які не
мають відповідного узгодження за спектральними характеристиками (0,24).
Основний внесок у hУЗ (6) має kXY. Проте він є технологічним і залежить від
якості юстирування оптичної системи, яка має реалізовуватися тільки у
промислових умовах виробника. Без використання покриттів СВД і ФД
вимірювача та без належного їх спектрального узгодження значення hОЕ

дорівнює 0,69 ×10–4. Під час використання ж заливки СВД і ФД халькогенідним
склом типу As2S3, а також при застосуванні СВД типу lms34LED і ФД типу
lms36PD, спектральні характеристики яких узгоджено, відбувається
підвищення значення оптоелектронного к.к.д. до h’ОЕ=3,39 ×10–4. Використання
цих рішень дозволило підвищити в 5 разів hОЕ вимірювача. Впровадження
запропонованих рекомендацій при розробці вимірювача зменшує основну
похибку з ±0,2 об.% згідно з регламентованими вимогами до ±0,04 об.%.
Одержаний результат істотно перевершує показники точності оптоелектронних
вимірювачів концентрації метану, що використовувались до цього часу.
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Удосконалено модель спектрального показника ослаблення для
полідисперсного середовища К(l,СС,DС). Модель враховує вплив
інформативного параметру – концентрації пилу (СС) та зміни дестабілізуючих
факторів – довжини хвилі (l) та дисперсності частинок (DС) від Dmin до Dmax:
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де rk – щільність матеріалу частинок, для вугільного пилу rk=1,2×106 г/м3;
f(DС) – диференційна функція розподілу частинок за розмірами; Qосл– фактор
ефективності ослаблення інтенсивності оптичного випромінювання:
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де an, bn – коефіцієнти Мі, значення яких залежать від величин m(l) і al.
Оскільки більшість аерозолів є полідисперсними, то на основі виразу (8)

запропоновано використовувати усереднене значення Q :
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Залежність (9) для полідисперсного пилового аерозолю при зміні
довжини хвилі випромінювання від 0,40 до 1,19 мкм представлено на рис. 6.

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. 6. Залежність
__

Q  при зміні
l від 0,40 до 1,19 мкм

При виборі l для
дослідження полідисперсного
пилового аерозолю з DС від 1 до
6 мкм діапазон l складає від
0,42 мкм до 1,05 мкм. У результаті
досліджень встановлено, що
додаткова похибка вимірювання
СС від зміни DС від 1  до 6  мкм у
4 рази перевищує величину
основної похибки (± 50 мг/м3)  у
діапазоні від 0 до 3000 мг/м3.

У зв'язку з цим для корекції результатів вимірювань запропоновано
використовувати двопроменевий диференційний метод вимірювань. Реалізація
запропонованого методу дозволяє відновити функцію розподілу частинок за
розмірами під час використання вимірювальної інформації про відношення
спектральних коефіцієнтів пропускання двох і більше оптичних випромінювань
на різних довжинах хвиль. Використання у вимірювачі концентрації пилу
розробленого методу дозволило зменшити величину додаткової похибки від
зміни DС до значення основної (± 50 мг/м3), що задовольняє висунутим
вимогам до вимірювачів концентрації пилу в рудничній атмосфері шахт.

У третьому розділі «Методи і засоби підвищення ефективності
оптоелектронних вимірювальних систем концентрації пилогазових компонент»



15

розроблено методи і засоби компенсації впливу основних дестабілізуючих
факторів в умовах рудничної атмосфери. Одним з цих факторів, зміна якого
істотно впливає на метрологічні характеристики оптичного вимірювача
концентрації метану, є наявність пилу в його відкритому каналі.
Для підвищення точності вимірювача розроблено і реалізовано диференційний
метод компенсації впливу пилового аерозолю на результат вимірювання.

В основу запропонованого методу покладено таку ідею: компенсаційний
канал (КК) вимірювача має бути оптично прозорим для спектральної смуги
поглинання ІЧ-випромінювання метаном. Має бути як і основний
вимірювальний канал (ОВК) оптично прозорим для розсіювання
випромінювання пилом. Як джерело випромінювання ОВК обрано СВД типу
lms34LED з l=3,4 мкм, яка відповідає максимальній інтенсивності
спектральних ліній поглинання метану (див. рис. 7, 1). Як приймач
використано ФД типу lms36PD. Значення коефіцієнта спектральної
узгодженості (7) для СВД типу lms34LED та ФД типу lms36PD складає 0,68.

0
2,82,6

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6

s(l), TПр(ССН4,l,l) 1 2 3 4 5

l, мкм

Рис. 7. Нормовані спектральні характеристики
СВД (2) і ФД (3) ОВК, КК (4 – СВД та 5 – ФД)
та коефіцієнту пропускання оптичного каналу

при ССН4=4 об.% (1)

         Для реалізації
диференційного методу
компенсації запропоновано
використовувати діапазон від
3,5 до 4,0 мкм. У цьому
діапазоні рекомендується
використовувати СВД типу
lms38LED.

Для КК запропоновано
використовувати ФД типу
lms43PD. При цьому
значення kl в (7)  для СВД
типу lms38LED і ФД типу
lms43PD КК становить 0,79.

Відношення чутливості вихідних сигналів ОВК до КК складає при цьому
не менше 7. Загальна чутливість вимірювача концентрації метану
знижується на 15 %, що є цілком допустимим для таких оптичних вимірювачів.

Розроблено, досліджено та реалізовано два методи компенсації запилення
оптичних компонентів вимірювача – лінійний адитивний та нелінійний
мультиплікативний. Під час дослідження лінійного методу враховано
проходження оптичних потоків крізь ОВК і КК. Вихідні напруги ОВК та КК
змінюються через втрати, які зумовлюються поглинанням ІЧ-випромінювання:
метаном DUПрВИХ1(ССН4) і DUПрВИХ2(ССН4); пиловим аерозолем DUПрПВИХ1(СС) і
DUПрПВИХ2(СС), а також шаром пилу, що осів, на вікнах СВД і ФД DUПрДЗВИХ1(h) і
DUПрДЗВИХ2(h). Для виділення інформативної складової DUПрВИХ1(ССН4)
необхідно дотриматися умови DU0ВИХ1=DU0ВИХ2 ОВК і КК при CCН4=0об.%,
що забезпечується коефіцієнтом передачі за напругою (КU KK).

Реалізація адитивного методу компенсації при обліку рекомендацій:
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де КU ADD – коефіцієнт передачі за напругою для масштабування сигналу.
В основу нелінійного мультиплікативного методу покладено послідовну

модель впливу коефіцієнтів передачі за напругою ОВК і КК. Значення цих
коефіцієнтів обумовлено поглинанням ІЧ-випромінювання: метаном
KU1Пр(ССН4) і KU2Пр(ССН4); пиловим аерозолем KU1ПрП(СС) і KU2ПрП(СС); шаром
пилу, що осів, на вікнах СВД і ФД вимірювача KU1ПрДЗ(h) і KU2ПрДЗ(h). Під час
використання цього методу також забезпечується умова рівності вихідних
сигналів ОВК і КК при CCН4=0об.% і KU2Пр(ССН4)®1, отже:
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де КMUX – коефіцієнт передачі за напругою для масштабування UВИХ2 КК.
Для зіставлення результатів досліджень адитивного (див. рис. 8, 2) та

мультиплікативного (див. рис. 8, 2) методів здійснено нормування вихідних
сигналів ВП. Для оцінки величини методичної похибки вимірювання
концентрації метану як дійсне значення використано вихідний
сигнал нелінійного мультиплікативного методу компенсації (див. рис. 8, 2).

1,00,0
3,02,0

4,0
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2000
3000
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0,15

DCH4, об.%

СCH4, об.%

СC, мг/м3

1

2

3

Рис. 8. Зміна DСН4 під час використання
адитивного відносно

мультиплікативного методу

У діапазоні ССН4 від 0  до
2,5 об.% при СС до 3000 мг/м3

значення DСН4 не перевищує
встановленої межі (не більше
± 0,10 об.%) – на рис. 8, 1.  Під час
підвищення ССН4 до 4 об.%, СС до
3000 мг/м3 та h до 10 мкм граничне
значення похибки вимірювання ССН4

сягає ±0,16 об.%.  При цьому запас за
додатковою похибкою вимірювання
ССН4 від запилення складає не менше
40 %, що є цілком припустимим
для таких типів вимірювачів.

У реальних умовах експлуатації вимірювачів під час осідання пилу на
його СВД та ФД адитивний метод компенсації має дещо гірші експлуатаційні
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характеристики порівняно з мультиплікативним. Проте адитивний метод є
достатньо простим у реалізації. Це стосується налаштування та градуювання,
навіть з використанням аналогових ВП. Тому в основу розробки
вимірювача покладено адитивний диференційний метод компенсації впливу
пилового аерозолю на результат вимірювання концентрації метану.

Час роботи вимірювачів концентрації метану в умовах вугільних шахт
складає сотні годин. Через це в процесі вимірювання необхідно постійно
здійснювати налаштування та градуювання вимірювача, що забезпечить його
необхідні показники метрологічної надійності. Для підвищення значення цього
показника розроблено метод функціональної корекції результатів вимірювань
концентрації метану. При реалізації цього методу вихідний сигнал ОВК (UВИХ1)
періодично порівнюють з вихідним сигналом зразкового каналу (UВИХ2):

( ) ( ) ,,,,, 242141 ДОДCHВИХСCHВИХ UIСUIhССU D=-
а при систематичному збільшенні різниці вихідних сигналів
(DUДОД) здійснюється корекція вихідного сигналу ОВК (UВИХ1)
за струмом (I1), який живить СВД.

Зразковий оптичний канал містить керамічний фільтр, який практично не
пропускає пил до ОК. Зміну UВИХ1 і UВИХ2 спричинено поглинанням
випромінювання: DUПР ВИХ1(ССН4) і DUПР ВИХ2(ССН4) – метаном; DUПрП ВИХ1(СС)–
пиловим аерозолем; DUПрДЗ ВИХ1(h) – шаром пилу,  що осів,  на вікнах СВД і ФД
вимірювача. При цьому вплив двох дестабілізуючих факторів має місце
тільки в ОВК. Опис запропонованого методу представлено таким виразом:
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ВИХUIS

0®  – чутливість UВИХ1 або UВИХ2 до зміни струму I1 або I2.
Під час налаштування вимірювача з реалізацією методу функціональної

корекції забезпечується виконання умови UВИХ1=UВИХ2 (див. рис. 9, 4 та 8).
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Рис. 9. UВИХ1 (1 – 7) та UВИХ2 (8)
вимірювальних каналів від зміни ССН4

1 і 5–UВИХ1 при СС=3 г/м3, h=10 мкм
для I2=1000 мА та I1=1054,5 мА;
2 і 6 –UВИХ1 при СС=3 г/м3, h=0 мкм
для I2=1000 мА та I1=1026,6 мА;
3 і 7 –UВИХ1 при СС=0 г/м3, h=10 мкм
для I2=1000 мА та I1=1026,9 мА;
4 і 8– UВИХ1 и UВИХ2 при СС=0 г/м3,
h=0 мкм для I1=I2=1000 мА.

Збільшення струму живлення СВД ОВК на 6 % дозволяє забезпечити
величину додаткової похибки вимірювання ССН4 не більше ±0,1 об.%.  Це є
максимальним значенням за умови досягнення значення СС 3000 мг/м3 і
товщини шару пилу, що осів, 10 мкм на оптоелектронних компонентах
вимірювача. Тому використання запропонованого методу збільшує
в 5 – 10 разів період безперервної роботи оптичних вимірювачів в умовах шахт.



18

Під час експлуатації вимірювача концентрації метану в умовах високої
запиленості та вологості відбувається забруднення його СВД та ФД. Для
підвищення точності вимірювача в умовах рудничної атмосфери запропоновано
тепловий метод захисту стекол від запилення. Так, під час розміщення
нагрітого тіла в об'ємі, який заповнено аерозолем дрібних зважених частинок,
навколо тіла виникає вільна від аерозолю зона. Товщина зони залежить від
різниці температур тіла і середовища, тиску газу, розміру, форми тіла та не
залежить від його хімічного складу. Гаряче тіло відштовхує від себе частинки
аерозолю. Це явище має назву термофорез та викликається дією
термофоретичних сил. Встановлено, що термофоретична сила є пропорційною
діаметру частинки і температурному градієнту (dT/dx). На основі кінетичної
теорії газів отримано формулу для розрахунку швидкості термофорезу (uT):
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де P – диск газу; KГ і KЧ – коефіцієнти теплопровідності газу та речовини
частинки; lМ – довжина вільного пробігу молекул; dЧ – діаметр частинки;
T – абсолютна температура газу; mГ – динамічна в’язкість повітря.

Стійкість газодисперсної системи залежить від швидкості
осадження пилу. Так, за рівних величинах сил тяжіння та опору середовища
визначено швидкість (uЧ) падіння частинки пилу:
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де rГ і rЧ – щільність середовища і частинки.
Зіставлення між собою швидкостей (10) і (11) при зміні дисперсності

пилу від 1 до 20 мкм наведено на рис. 10, де 1 – величина dT/dx=5×103°C/м;
2 – 10×103°C/м; 3 – 15×103°C/м. Так, при малому діаметрі часток від 1 до 3 мкм,
навіть з мінімальним значенням dT/dx=5×103°С/м, швидкість
термофорезу більше ніж на порядок перевищує швидкість падіння частинки.
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Рис. 10. Графік зіставлення uЧ пилу
від uT при зміні дисперсності

від 1 до 20 мкм

Під час підвищення градієнту
температур від 5×103 до 15×103°С/м
спостерігається збільшення радіусу
частинок, які можуть бути
перенесеними від оглядових стекол.
Так, при градієнті температур
5×103°С/м діаметр частинок пилу, які
можуть бути перенесені
силами термофорезу, становить не
більше 7,2 мкм, а при підвищенні
градієнту до 15×103°С/м –
збільшується до 11,8 мкм.
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Для оцінки адекватності запропонованого методу розроблено та створено
макетний зразок вимірювача концентрації метану. Для цього використано
стекла із струмопровідним шаром, які створено в Лабораторії мас-спектрометрії
кафедри фізики твердого тіла та фулеренів Донецького національного
університету. Значення температури струмопровідного шару +120°С. Під час
віддалення на відстань 5 мм температура знижувалася до +66°С, при цьому
градієнт температур – не менше 10,8×103°С/м. Під час проведення досліджень
виявлено, що використання нагрівання стекол до 120°С знижує їх запилення в
4 рази. Додаткове використання сіток, які детурбулізують повітряний
потік, зменшує ступінь запилення в 6 разів, що забезпечує
пропорційне збільшення метрологічної надійності вимірювача в умовах шахт.

Для зниження динамічної похибки вимірювача ССН4 необхідно зменшити
постійну часу фільтру, що призводить до запилення оптики і зниження
метрологічної надійності вимірювача. В основу запропонованого методу
покладено таку ідею: при використанні фільтрів очищення досягаються
необхідні статичні показники точності вимірювання концентрації метану, а для
компенсації динамічної похибки використовуються програмні методи цифрової
обробки результатів вимірювань. Компенсація динамічної похибки є зворотною
задачею з відновлення вхідного сигналу при відомій апаратній функції ВП. Для
вирішення зворотної задачі запропоновано передбачити запізнювання у
формуванні сигналу ССН4ком(t) на виході ланки корекції. Диференціальне
рівняння, що описує цей вимірювальний перетворювач, має такий вигляд:

( ) ( ) ( ),4 tCktU
dt

tdU
СНПЕРВИХ

ВИХ =+t (12)

де kПЕР, В/об.% – коефіцієнт перетворення ВП з концентрації метану на
сигнал напруги; t, с – стала часу вимірювального перетворювача.

На основі (12) отримано рекурентну формулу для розрахунку
вихідної послідовності сигналу концентрації метану в дискретні моменти часу:

,141 t
U

CkU kВИХ
kСНПЕРkВИХ D

-= ++ t

де Dt, с – крок дискретизації у часі вихідної напруги вимірювача.
Під час дослідження запропонованого методу компенсації встановлено,

що його використання дозволяє здійснювати вимірювання в квазіреальному
масштабі часу з динамічною похибкою (не більше ±0,1об.%), значення
якої не перевищує основну похибку вимірювання концентрації метану.

Для дослідження впливу зміни температури на метрологічні
характеристики вимірювача проведені випробування з використанням
термостата. Аналіз результатів досліджень показав, що в діапазоні температур
від +5 до +35°С додаткова похибка від зміни цього фактора в 85 разів
перевищує необхідну величину (±0,2 об.%). Тому вимірювання концентрації
метану розробленим засобом є можливим тільки при обліку та компенсації
зміни температури. Для підвищення точності вимірювача запропоновано
метод компенсації впливу температурного дрейфу його вихідних сигналів.

Як термочутливий елемент запропоновано використовувати один з
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оптоелектронних компонентів вимірювача. На основі результатів досліджень
встановлено, що основний внесок в температурну нестабільність вихідного
сигналу вимірювача робить температурний дрейф СВД. Зміна параметрів
ФД від температури і температурний дрейф аналогових ВП несуттєво впливає
на температурну нестабільність вихідного сигналу вимірювального каналу.
Під час проведення випробувань отримано характеристики перетворення
вихідних напруг синхронних детекторів (СД) ОВК та КК вимірювача
від температури у діапазоні її зміни від +5 до +35°С (див. рис. 11, а).

Для апаратної компенсації температурного дрейфу вихідних напруг ОВК
і КК запропоновано здійснювати вимірювання падінь напруг на СВД. Падіння
напруги на СВД є пропорційним зміні температури. Вимірювання падінь
напруг на кожному з СВД реалізується при подачі додаткових імпульсів
струму амплітудою 12 мА. Це значення набуте експериментальним шляхом,
при цьому забезпечується мінімальне саморозігрівання кристалу СВД.
Тривалість імпульсів під час вимірювання температури СВД складає 20 мкс з
періодом 2000 мкс. Під час проведення випробувань одержано характеристики
перетворення падінь напруг на СВД ОВК і КК оптоелектронного вимірювача
концентрації газу при зміні температури від +5 до +35°С (див. рис. 11, б).

0 5 10 15 20 25 30 35 Т,оС2,0
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7,0
UСД, B ОВК КК

40 0 5 10 15 20 25 30 35
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UСВД, B ОВК КК

40

а) б)
Рис. 11. Температурні характеристики вихідних напруг СД (а)

та падінь напруг на СВД (б) вимірювальних каналів
Здійснюють масштабування отриманих сигналів на виходах СД

(див. рис. 11, а) і падінь напруг на СВД (див. рис. 11, б) з подальшим
відніманням та нормуванням для цифрової обробки результатів вимірювань:

( ) ( )( ) ( )( ),,, 44 ТСUUТUKKТСU СНCДЗССВДСВДCСНВИХ --××=
де КС, КСВД та UЗС –  коефіцієнти та напруга зсуву,  змінення яких
усуває мультиплікативну та адитивну складові похибки результатів
вимірювання концентрації метану від зміни температури.

Під час проведення випробувань одержано характеристики перетворення
вихідних напруг ОВК і КК від зміни температури (див. рис. 12). Для зменшення
впливу домінуючого дестабілізуючого фактора зміни температури у діапазоні
від +5 до +35°С запропоновано додатково здійснювати програмну компенсацію
температурного дрейфу вихідних напруг вимірювальних каналів.
Для її реалізації використано датчик температури і характеристики
перетворення за температурою UВИХ ОВК та UВИХ КК (див. рис. 12).
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Рис. 12. Характеристики
перетворення вихідних напруг ОВК і КК

вимірювача за температурою

За результатами вимірювань
температури з масиву, який занесено
до пам'яті контролера, вибираються
значення вихідних напруг
вимірювальних каналів (Uкор(Т)). Ці
значення віднімаються з результатів
вимірювань UВИХ ОВК і UВИХ КК:

( ).ТUUU корВИХВИХ -=D
Для компенсації запилення

ОВК і КК вимірювача використано
адитивний метод компенсації,
який реалізовано програмно:

( ),ЗСККВИХОВКВИХВИХ UUКUU -D×-D=D
де К – масштабний коефіцієнт, значення якого дорівнює 1; UЗС – величина
напруги зсуву під час проведення досліджень складала 0 В.

Для визначення додаткової похибки, яку обумовлено впливом зміни
температури, здійснено приведення результуючої вихідної напруги DUВИХ при
ССН4=0 об.% до концентрації метану:

,1ln1

0
4 ÷÷

ø

ö
çç
è

æ D
-×-=

ОВК

ВИХ

ОВК
СН U

U
k

С

де kОВК=0,061 (об.%)–1; UОВК 0=3,0 B – коефіцієнти апроксимації характеристики
перетворення вимірювача, які визначено експериментально.

Реалізація розробленого методу дозволила забезпечити необхідну
величину додаткової похибки вимірювань СCН4 від зміни температури не
більше ±0,09 об.%. Це є в 2 рази меншим за регламентоване значення (±0,2 об.%).

У четвертому розділі «Структурна та алгоритмічна організація
комп’ютеризованої вимірювальної системи забезпечення аерогазової безпеки
шахт» обґрунтовано структурно-алгоритмічну організацію комп’ютеризованої
системи, розроблено алгоритми функціонування її вимірювальних підсистем
концентрації метану та пилу. Для оцінки вибуховості рудничної атмосфери
подальший розвиток отримала модель визначення нижньої межі вибуховості
(НМВ) пилогазової суміші (СС(СН4)). Запропонована модель, яка на
відміну від існуючої, враховує зміни вологості повітря (g),  тиску (Р), виходу
летючих газових компонент (VC

daf)  та зольності вугілля (Ad), що
дозволило підвищити точність визначення її критичних меж (див. рис. 13):
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де CСН4(С), об.% – поточне значення концентрації метану при запиленому повітрі;
СС НМВ g, г/м3 – НМВ пилоповітряної суміші у насиченому вологою повітрі;
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( )( ) ( ) ( )PССmmPСm НМВСНССНССН ,/,, 44214 gg g×+=  ; m1, m2 – коефіцієнти, значення
яких визначено експериментально.
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Рис. 13. Залежність НМВ ССН4(С) при
зміні концентрації пилу

Під час підвищення вологості в
3 рази від 3 г/м3 (RH=13  %  і t=25°С –
критичні значення, за яких є великою
вірогідність виникнення вибухів) до
9 г/м3 (RH=39 %) – див. рис. 13, 1 и 2,
при цьому НМВ підвищується в 2 рази
і становить 22,4 г/м3.  Під час
збільшення вологовмісту в 4 рази (до
12 г/м3 при RH=52 %), НМВ
підвищується в 3 рази (31,7 г/м3) –
див. рис. 13, 1 и 3.

Крім того, аналіз результатів досліджень показав, що для контролю НМВ
пилогазової суміші необхідно враховувати характеристики марки вугілля,
оскільки підвищення виходу летючих компонент пропорційно знижує межу
вибуховості, а збільшення в 2 рази його зольності підвищує НМВ на 18 %.

Проведено аналіз базових функцій системи і шляхів їх реалізації.
Розглянуто засоби, що реалізують базові функції системи. Цю систему
доповнено засобами вимірювальних каналів параметрів рудничної атмосфери і
представлено як структурну схему, яку наведено на рис. 14. Взаємодія
елементів системи в процесі обробки інформаційних сигналів і розв’язання
задачі визначення НМВ суміші складає основний алгоритм її функціонування.

При запуску комп’ютеризованої системи спочатку проводиться
ініціалізація та діагностика її апаратної частини (16). У разі успішного
проведення ініціалізації та діагности підключених підсистем, система здійснює
основну вимірювальну функцію – вимірювання концентрації метану та пилу.
На рис. 14 відповідні блоки апаратних засобів утворюють такі підсистеми:

– підсистему вимірювання концентрації метану, яка здійснює
вимірювання в двох діапазонах: від 0 до 4об.% ( 4СНС ) та від 0 до 100об.% ( 100

4СНС ).
Ця підсистема складається з блоку драйверів керування СВД (1), двоканального
оптоелектронного блоку вимірювача концентрації метану (3), який окрім
основної вимірювальної функції – контроль концентрації метану, здійснює
додаткову – компенсацію вугільного пилу та запилення лінз СВД і ФД.
До складу підсистеми входить блок компенсації температурного дрейфу
вихідних сигналів вимірювача (4), який використовує для апаратної
компенсації температури ТЕST_T1 і ТЕST_T2, а також блок вимірювання
температури СВД (2) для реалізації програмної компенсації температурного
дрейфу вимірювача (ТСВД). Вихідні сигнали цієї підсистеми
зводяться до уніфікованого вигляду блоком перетворення та нормалізації (5);

– підсистему вимірювання концентрації пилу в діапазоні від 0 до 3 г/м3

при обліку його дисперсності, яка складається з блоку драйверів керування
СВД (6), двоканального оптоелектронного блоку вимірювача концентрації
полідисперсного пилу (7) з блоком перетворення, температурної компенсації та
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нормалізації його вихідних сигналів (9). У підсистемі використано блок
контролю запилення оптоелектронних компонент (8), вихідний
сигнал якого зведено до уніфікованого вигляду блоком нормалізації (10);

– підсистеми відображення і передачі інформації, яка складається з блоку
реєстрації та відображення (22), інтерфейсу зв'язку (23) з системою АГЗ
вугільних шахт УТАС (24) за послідовним протоколом передачі даних RS–485.
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Рис. 14. Структурна схема комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної
системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільної шахти

Основу цифрової підсистеми контролю та керування складає
мікроконтролер (МК) з функціями керування роботою підсистем, розрахунку,
обробки, передачі інформації та індикації. МК містить 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). На основі аналізу технічних вимог до
МК, запропоновано застосовувати програмований контролер типу
ТХ9042, використовуваний у наш час у системі аерогазового захисту УТАС.

Блок ЦПП (14) призначено для детектування команд, розташованих у
пам'яті програм, та керування роботою МК, формування команд для
керування блоками драйверів СВД підсистем контролю концентрації метану та
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вугільного пилу. ЦПП формує шини керування (ШК), адресу (ША)
та дані (ШД). ЦПП (14) реалізує керування пам'яттю програм та,
при спільній роботі з АЛП (18), здійснює арифметичні та логічні операції.

Блок АЦП (17) перетворює уніфіковані інформаційні сигнали напруг з
виходів вимірювальних каналів ССН4, СС, температури, вологості та ін. на
відповідні цифрові коди методом послідовного наближення, для реалізації
подальших розрахунків згідно з розробленими алгоритмами функціонування
системи. Для роботи з блоком зберігання та документування даних (20)
призначено АЛП (18), яке здійснює арифметичні, логічні операції та керування
бітами станів під час формування команд, залежно від одержаних результатів.

Розроблено алгоритм функціонування комп’ютеризованої вимірювальної
системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.
Цей алгоритм містить ініціалізацію апаратних засобів системи та підсистем, що
підключаються до неї, блоків і вимірювальних каналів; тестування лінії зв'язку
для обміну даними за протоколом RS–485 між диспетчерським пунктом
збору інформації системи аерогазового захисту шахт УТАС; вимірювання
концентрацій метану та пилу при обліку його дисперсності, а також
здійснює оцінку значень меж вибуховості пилогазової суміші у шахтах.

У п'ятому розділі «Експериментальні дослідження розроблених
комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації
метану та пилу» здійснено оцінку адекватності запропонованих у роботі
методів і засобів. Це стало можливим шляхом визначення реальних
метрологічних характеристик вимірювальних підсистем ССН4 та СС.
Під час проведення роботи розроблено, створено та метрологічно атестовано:

– макетні зразки вимірювачів концентрації вугільного пилу при обліку
його дисперсійного складу, з компенсацією запилення оглядових стекол
вимірювача та інваріантних до зміни температури;

– дослідні зразки вимірювачів концентрації метану з компенсацією
впливу зміни концентрації пилу, запилення їх оптоелектронних
компонент та зміни температури.

Метрологічна атестація вимірювачів здійснювалася за методикою, яку
розроблено відповідно до нормативних документів. Окрім загальних вимог
стандартів, методика і програма метрологічної атестації відображає специфіку
об'єкта вимірювання, а також обумовлених нею вимог до устаткування,
організації та проведення експериментів. Результати метрологічної атестації
показали, що розроблені методи і засоби забезпечують достатньо високу
технічну ефективність комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної
системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

Під час експериментальних досліджень метрологічних
характеристик розроблених оптичних вимірювачів одержано такі результати:

1. Вимірювач концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт:
– визначено характеристики перетворення за метаном дослідних зразків.

При цьому значення основної абсолютної похибки вимірювання у діапазоні
від 0 до 2,5 об.% склало ±0,043об.%, що є в 4,6 разів меншим
за основну регламентовану похибку вимірювання (не більше ±0,2 об.%);
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– реалізовано і досліджено метод апаратно-програмної компенсації
температурного дрейфу вихідних сигналів вимірювача. У діапазоні температур
від +5 до +35°С визначено величину додаткової похибки вимірювання, яка
склала не більше ±0,09об.%, що є в 2,2 рази меншим за регламентовану похибку;

– реалізовано та підтверджено працездатність методу
апаратно-програмної компенсації зміни концентрації пилу на результати
вимірювання концентрації метану. При цьому величина додаткової похибки у
діапазоні запилення від 0 до 5 г/м3 склала не більше ±0,10 об.%,  що є в 2  рази
меншим за основну абсолютну похибку вимірювання концентрації метану;

– визначено швидкодію вимірювача концентрації метану. Значення її
склало Т09=84 мс, що є в 1,8 разів меншим за необхідну швидкодію (150 мс),
яку одержано в перебігу досліджень, та є в 9,5 разів меншим за показник (0,8 с),
регламентований Правилами техніки безпеки і ДСТУ ГОСТ 24032:2009.

2. Вимірювач концентрації полідисперсного вугільного пилу:
– розроблено методику градуювання вимірювача з метою визначення

його характеристик перетворення в діапазоні вимірювань концентрації пилу від
0 до 3000 мг/м3. Здійснено оцінку величини основної абсолютної
похибки вимірювання, яка склала не більше ±14 мг/м3, що задовольняє
висунутим вимогам до вимірювача концентрації пилу (не більше ±50 мг/м3);

– реалізовано та досліджено метод компенсації температурного
дрейфу вимірювача в діапазоні від +15 до +40°С. Набуте значення додаткової
похибки склало не більше ±4 мг/м3, що не перевищує величину
основної похибки та повністю задовольняє висунутим до вимірювача вимогам;

– визначено швидкодію вимірювача концентрації полідисперсного
вугільного пилу. Величина її склала не більше 153 мс, що практично
дорівнює швидкодії розробленого вимірювача концентрації метану та
дозволило синхронізувати в режимі реального часу вимірювальні підсистеми
метану та вугільного пилу системи аерогазової безпеки шахт.

Уперше наведено експериментальні дослідження щодо захисту стекол
оптоелектронних компонентів вимірювача концентрації метану та пилу від
осідання на них пилу. Експериментальні дослідження розробленого макетного
зразка вимірювача проведені в лабораторії вимірювальної техніки кафедри
електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ». Для здійснення випробувань створено
стенд, де фізичне середовище моделювалося пиловою камерою
(об’єм VК = 0,082 м3; швидкість потоку повітря – не більше 5 м/с). Під час
проведення випробувань встановлено, що використання нагрівання стекол
знижує запилення оптоелектронних компонент в 4,1 разів. З використанням у
вимірювачі сітки, що детурбулізує повітряний потік, у комплексі
з термофорезом оглядових стекол ступінь запилення знижується в 6,2 рази.

Визначено практичну значимість роботи, розроблено рекомендації щодо
застосування та впровадження системи. Розроблено підходи до створення і
технічної реалізації нових науково-обґрунтованих результатів у
інформаційно-вимірювальній техніці. Це дозволило розв'язати важливу
прикладну проблему розробки високоточних швидкодіючих оптоелектронних
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систем у складі комплексу забезпечення аерогазової безпеки шахт.
Запропоновано перспективи використання та напрями подальших

досліджень, які дозволять забезпечити розвиток інформаційно-вимірювальних
систем концентрації пилогазових компонент на об'єкти із складними
умовами отримання вимірювальної інформації для підвищення
достовірності ухвалення рішень у системах аерогазової безпеки вугільних шахт.

У висновку сформульовано основні результати наукових досліджень та
практичну значимість роботи.

У додатках наведено акти впровадження, програми і
методики метрологічної атестації та акти лабораторних випробувань
макетних і дослідних зразків вимірювачів концентрації метану та
пилу в рудничній атмосфері вугільних шахт.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І 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. Проведено
метрологічну атестацію вимірювачів при обліку особливостей експлуатації
систем, що дозволило здійснювати контроль меж вибуховості пилогазової
суміші у вугільних шахтах. Здійснено експериментальні дослідження
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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
вимірювання концентрації метану з ±0,2 об.% до 0,04 об.%  у діапазоні від 0
до 4 об.%, що істотно перевершує показники точності існуючих 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:
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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
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
повітряного 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 в 2 рази меншим за регламентовану похибку (не більше ±0,2 об.%).

6. Отримала подальший розвиток модель визначення нижньої межі
вибуховості пилогазової суміші, яку засновано на законі Лє-Шательє та
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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.

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 Новогродівська» та
лабораторії АКУ ДП «Петровський завод вугільного машинобудування».
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
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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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АНОТАЦІЯ

Вовна О.В.  Методи і засоби побудови комп’ютеризованих
оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в
рудничній атмосфері шахт. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.13.03 – комп’ютерні системи та компоненти –
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ,
2016.

Дисертацію присвячено розробці методів і засобів підвищення
ефективності вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній
атмосфері шахт. У роботі вирішено науково-прикладну проблему
створення і технічної реалізації нових науково-обґрунтованих підходів у
комп’ютеризованій інформаційно-вимірювальній техніці, які дозволяють
розробити високоточні швидкодіючі оптоелектронні вимірювальні
системи у складі комплексу забезпечення аерогазовової безпеки шахт.

У теоретичному аспекті розроблено основи формування інформаційних
параметрів та опису дестабілізуючих факторів вимірювального контролю
концентрації пилогазових компонент. Отримала подальший розвиток модель
динаміки процесу розповсюдження метану за довжиною підготовчих виробок
на основі теорії дифузійно-конвективного масоперенесення речовини.
Це дозволило оцінити миттєві значення концентрації метану за довжиною
виробки і швидкість її наростання. На основі оптико-абсорбційного
методу розроблено та досліджено моделі вимірювальних каналів концентрації
метану і пилу, які враховують вплив комплексу дестабілізуючих факторів на
параметри оптоелектронних вимірювачів. Це дало можливість розробити
рекомендації та спроектувати вимірювальні підсистеми для реальних умов
експлуатації. Удосконалено 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 шахт.

У прикладному аспекті розроблено нові структури та алгоритми
функціонування вимірювальних каналів концентрації метану і пилу,
здійснено їх метрологічну атестацію з урахуванням особливостей експлуатації
систем. Це дозволило здійснювати контроль нижньої межі вибуховості
пилогазової суміші. Проведено експериментальні дослідження розроблених
вимірювачів, які підтвердили коректність постановки задач і використання
математичного апарату під час отримання основних наукових положень.

Ключові слова: вимірювальна система, концентрація, метан, пил,
швидкодія, точність, поріг вибуховості, руднична атмосфера, шахта.
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Вовна А.В. Методы и средства построения компьютеризированных
оптоэлектронных измерительных систем концентрации метана и пыли в
рудничной атмосфере шахт. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по
специальности 05.13.05 – компьютерные системы и компоненты –
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Красноармейск,
2016.

Диссертация посвящена разработке методов и средств повышения
эффективности измерительных систем концентрации метана и
пыли в рудничной атмосфере шахт. В работе решена
научно-прикладная проблема создания и технической реализации новых
научно-обоснованных подходов в компьютеризированной
информационно-измерительной технике, которые позволяют разработать
высокоточные быстродействующие оптоэлектронные измерительные
системы в составе комплекса обеспечения аэрогазовой безопасности шахт.

В теоретическом аспекте разработаны основы формирования
информационных параметров и описания дестабилизирующих факторов
измерительного контроля концентрации пылегазовых компонент. Получила
дальнейшее развитие модель динамики процесса распространения метана по
длине подготовительных выработок на основе теории диффузионно-
конвективного массопереноса вещества. Это позволило оценить мгновенные
значения концентрации метана по длине выработки и скорость ее нарастания.
На основе оптико-абсорбционного метода разработаны и исследованы модели
измерительных каналов концентрации метана и пыли, которые учитывают
влияние комплекса дестабилизирующих факторов на параметры
оптоэлектронных измерителей. Это позволило разработать рекомендации и
спроектировать измерительные подсистемы для реальных условий
эксплуатации. Усовершенствована модель определения нижнего
порога взрывчатости пылегазовой смеси, которая учитывает изменения
содержания влаги в воздухе, выход летучих газовых компонент и
зольность угля. Это позволило повысить точность
определения критических пределов взрывчатости рудничной атмосферы шахт.

В прикладном аспекте разработаны новые структуры и
алгоритмы функционирования измерительных каналов концентрации метана и
пыли, выполнена их метрологическая аттестация с учетом
особенностей эксплуатации систем, что позволило осуществлять контроль
нижнего порога взрывчатости пылегазовой смеси.
Проведены экспериментальные исследования разработанных измерителей,
которые подтвердили корректность постановки задач и используемого
математического аппарата при получении основных научных положений.

Ключевые слова: измерительная система, концентрация, метан, пыль,
быстродействие, точность, порог взрывчатости, рудничная атмосфера, шахта.
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Vovna O.V. Methods and means of the creation of computerized optical
electronic methane and dust concentration measuring systems for mine
atmosphere. – Manuscript.

Thesis for the Degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.05 –
Computer Systems and Components – State Higher Educational Establishment
«Donetsk National Technical University», Krasnoarmejsk, 2016.

The dissertation is devoted to the development of methods
and means of improving the measurement system of methane and dust
concentration in mine atmosphere. The scientific-applied problem of
creation and technical implementation of new science-based approaches to
computerized information and measurement technology has been solved,
which allows developing a high-speed high-precision optoelectronic
measuring system within the complex providing aerogas coal mine safety.

Theoretical foundations of information parameters formation and description of
destabilizing factors in measurement control of dust and gas
components concentration have been developed. The model of dynamics of
methane spread along the length of development workings on the basis of the
diffusion-convective material mass transfer theory has further been developed.
That made it possible to estimate the instantaneous values of methane concentration
along the length of development workings and its rate of growth.
Models of measuring channels of methane and dust concentration, which take into
account the effect of destabilizing factors complex on the parameters of
optoelectronic measuring devices, have been developed and studied by the optical
absorption method. This allowed the development of recommendations and design of
measuring subsystems for the actual operating conditions. The model of
determining the lower threshold of dust-gas mixture explosiveness, which takes into
account changes in the moisture content in the air, seep of volatile gas components
and ash content of coal, has been improved. That made it possible to increase
the accuracy of determining the critical limits of explosivity of mine atmosphere.

New structures and algorithms of measuring channels of methane
and dust concentration have been developed, their metrological certification
was made taking into account the peculiarities of operating systems, allowing
control of the lower threshold of dust-gas mixture explosiveness, which has
applied significance. The experimental studies of the designed gauges,
which confirmed the correctness of the tasks and mathematical
apparatus used in the preparation of basic scientific positions, have been carried out.

The keywords: measurement system, concentration, methane, dust,
performance, accuracy, threshold explosiveness, mine atmosphere, mine.
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