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Визначена структура та алгоритм функціонування автоматизованої підсистеми 
розрахунку прогнозу методом акустичної емісії (АЕ), що має підвищити безпечність 
вуглевидобутку в умовах ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних 
явищ.  

Ключові слова: автоматизована система, акустична емісія, структурна схема, 
програмний продукт 
 

Определена структура и алгоритм функционирования автоматизированной 
подсистемы расчета прогноза методом акустической эмиссии, что должно повысить 
безопасность угледобычи в условиях ведения горных работ на пластах, склонных к 
газодинамических явлений. 

Ключевые слова: автоматизированная система, акустическая эмиссия, 
структурная схема, программный продукт 
 

The structure and algorithm of functioning of the automated subsystem of prediction 
calculations by the method of acoustic emission is determined, which should increase the safety of 
coal mining in the conditions of conducting mining operations on the reservoirs subject to gas-
dynamic phenomena. 
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ВСТУП 
Удосконалення вуглевидобутку в умовах глибоких шахт полягає, зокрема, в 

створенні ефективних способів і засобів прогнозування стану гірських порід, що 
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оточують гірничий вибій. За роки ведення підземного видобутку вугілля виконано 
багато досліджень, що спрямовані на вивчення процесів зрушення гірського масиву 
та земної поверхні [1, 2]. Обвалення покрівлі над вибоєм ведуть до тривалих зупинок 
вибоїв, втрат видобутку вугілля, а ще гірше, – до смертей шахтарів. Крім того 
додаткові витрати на ліквідацію наслідків аварійних обвалень покрівлі ведуть до 
незапланованого збільшення собівартості вугілля. Одним з засобів боротьби за 
зниження аварійності в підземних виробках є прогнозування стану гірських порід 
методом акустичної емісії.  

Акустична емісія (АЕ) – це супроводження розривів суцільності гірничого 
масиву, які, виникають там, де локальні напруження перевищують локальну межу 
міцності. Не відповідаючи на питання про абсолютну величину напруження, метод 
викликаної акустичною емісією природним чином свідчить про наявність аномально 
високої для конкретного масиву напруги, про концентрацію осередків напруження, 
про динаміку руйнування в осередках руйнування і т.і. Проте на поточний час 
розрахунки прогнозів методом акустичної емісії проводять оператори служб прогнозу 
із застосуванням простого алгоритму прогнозу. Згідно з результатами прогнозування 
стану гірських порід шахтарі виконують необхідні технологічні заходи. Подальше 
підвищення точності прогнозів є актуальною проблемою і пов’язане із суттєвим 
ускладненням розрахунків, які доцільно доручити автоматизованій підсистемі 
розрахунку прогнозу та оповіщення про результати технічного персоналу шахти. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є удосконалення методики прогнозу газодинамічних явищ, 

розробка та технічна реалізація автоматизованої підсистеми розрахунку прогнозу 
викидонебезпечності та оповіщення про результати технічного персоналу шахти під 
час ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних явищ.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Під впливом гірничих робіт в масиві відбувається постійний процес 

перерозподілу напруги в краєвій області ведення цих робіт. Перерозподіл напруги 
супроводжується утворенням локальних розривів і генерацією звукових хвиль в 
широкому діапазоні частот (явище акустичній емісії). Збільшення загальної 
напруженості в привибійній частині масиву призводить до збільшення кількості 
імпульсів, що реєструються в одиницю часу, а нерівномірність в перерозподілі 
напружень проявляється в нерівномірності реєстрованої кількості імпульсів в сусідніх 
інтервалах відліку. Таким чином, регулярні спостереження за АЕ краєвої частини 
вугільного пласта дозволяють контролювати відносні зміни в характері перерозподілу 
напружень у вугільному масиві, та пов’язані з ними можливі загрози проявів 
газодинамічної активності в районі ведення гірничихробіт. Стеження за показниками 
АЕ дозволяє розглянути задачу об'єктивної оцінки прийнятого способу управління 
гірничим тиском в конкретних гірничо-геологічних умовах.  

При прогнозі небезпечних зон гірського масиву методом АЕ інформативною 
ознакою є активність – кількість імпульсів АЕ, що зареєстровані звукоуловлюючою 
апаратурою імпульсів за прийнятий інтервал часу (у діючій методиці прийнято 10 
хвилин).  

Звукоуловлююча апаратура (рис.1) складається з підземного і наземного 
блоків. Вібрація гірського масиву реєструється підземним блоком 1 і перетворюється 
в електричний сигнал. Цей сигнал по лінії зв'язку 2 надходить в приймач 3 наземного 
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блоку апаратури. Гучномовець 6 відтворює прийнятий сигнал з гучністю і якістю 
необхідною для його розпізнавання оператором прогнозу. Реєстратор 4 призначений 
для зберігання інформації. Мікрофон 5 надає можливість переговорів оператора і 
персоналу шахти при проведенні робіт з обслуговування апаратури, а також 
можливість маркування магнітозапису. Маніпулятор 7 призначений для управління 
приймачем апаратури.  

Передавач апаратури встановлюється в свердловині діаметром 42 мм на 
глибині до 2 м, на відстані 5…20 м від вибою. Для оцінки якості установки 
підземного блоку за спеціальною методикою визначають, так званий, радіус дії 
геофону. Для прогнозу небезпечних зон розраховують середні значення активності на 
опорному інтервалі усереднювання.  
 

 
Рис. 1. Принципова схема звукоуловлюючої апаратури 

 
Описаний алгоритм визначення небезпечних зон покладений в основу 

автоматизованої системи прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на 
пластах, що схильні до газодинамічних явищ, структура якої наведена на рис. 2. 
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Рис 2. Структурна схема обробки сигналу акустичної апаратури в автоматизованій 

системі 
 

Автоматизована система включає в себе звукоуловлюючу апаратуру (рис. 1), 
яка фіксує АЕ та передає інформацію на робоче місце місце оператора. Оператор 
фіксує наявність АЕ та її активність, вводить ці дані в пам’ять комп’ютера для 
оброблення. Після введення поточного запису здійснюється розрахунок прогнозу 
стану гірських порід, результати розрахунків надходять до технічного персоналу 
шахти. Взаємодія функціональних елементів програми наведена на структурній схемі, 
яка зображена на рис. 3. 

Введення даних оператором здійснюється за допомогою екранної клавіатури. 
При цьому оператору доступно тільки три рядки в полі введення. В основу методу 
розрахунків прогнозу покладено модифікований алгоритм Херста. 

Показник Херста розраховується за формулою:  
 

HNS
R )(α= ,       (1) 

і дорівнює: 
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де H – показник Херста; 
S – середнє квадратичне відхилення ряду спостережень x; 
R – розмах накопиченого відхилення Zu; 
N – кількість періодів спостережень; 
a = 1,5708 – константа Херста. 
Середнє квадратичне відхилення обчислюється за формулою: 
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де Xcp – середнє арифметичне ряду спостережень x за N періодів: 
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Розмах накопиченного відхилення R обчислюється за формулою  
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де Zu – відхилення ряду x від середнього Xcp: 

)(
1

cp

u

i
iu XxZ −= ∑

−

.      (6) 

При невеликій кількості спостережень N показник Херста має схильність навіть 
випадкові ряди оцінювати як персистентні. 
 

Введення даних

Блок зглажування 
результатів 

спостереження

Розрахунок 
середнього 

значення

Розрахунок 
відхилення

Аналіз даних після 
розрахунку

Збереження в архів Вивід даних на 
екран

Таймер

 
Рис 3. Структура програмного модуля 
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Для написання програмного продукту було обрано мову програмування Java. 
Це зв’язано насамперед с тим, що дана мова програмування має всі необхідні функції 
та набори бібліотек для написання даного програмного додатку. Головним 
аргументом при виборі цієї мови є і те, що вона забезпечує безперебійну роботу 
програми, що є дуже важливим оскільки виробництво на шахті безперервне і на 
основі результатів роботи даного програмного додатку, ЛПР буде прийматися 
рішення про безпеку ведення робіт в шахті. Завдяки тому, що програми на мові Java 
виконуються в середині JVM, вони мають достаній захист від зовнішніх втручань. 
Важливою обставиною є мультиплатформенність мови Java, що дозволить при зміні 
архітектури комп’ютера без зайвих проблем продовжити роботу програми на ньому. 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином в роботі на підставі методики прогнозу за акустичною емісією 

гірничого масиву безпечності підземного вуглевидобутку в умовах глибоких шахт 
визначена структура та алгоритм функціонування автоматизованої підсистеми 
прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до 
газодинамічних явищ. Застосування автоматизованої системи дозволить забезпечити 
безпеку ведення робіт на шахті та дозволить збільшити виробітку вугільного пласта 
за умови сприятливого прогнозу.  
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