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Аналіз та прогнозування стану шахтної атмосфери як спосіб підвищення безпеки на 

вуглевидобувних підприємствах 

 

Проблема вибухонебезпечності на вугільних підприємствах  України, попри всі зусилля, 

що докладаються, не втрачає своєї актуальності. І хоча за попередні роки досягнуто певних 

успіхів і намітилась тенденція до покращення стану справ, досягти задекларованого зниження 

аварійності на порядок вочевидь не вдалося, натомість початок 2012р. засвідчив недостатність 

заходів, що застосовуються і підтвердив, що особливу небезпеку, як і раніше, становлять  

аварії з груповими  нещасними  випадками, пов'язані з вибухами газу та пилу, підземними 

пожежами, обваленнями 

гірничих  порід, газодинамічними  явищами.  

     І об'єктивних причин такого стану справ насправді існує достатньо і вони нікуди не 

зникнуть. Серед інших найчастіше лунають: 

- збільшення глибини гірничих виробок та довжини лав; 

- зношеність виробничого обладнання; 

- випадковість, аномальність та неможливість передбачення, і попередження  раптових  

викидів метану. 

      Особливо гостро стоїть питання не навченості та свідомого порушення умов техніки 

безпеки збоку робітників. 

    Для вирішення цієї проблеми недостатньо лише інформаційно-аналітичних систем 

шахтної безпеки. Вони мають бути наділені функціями керуючих з можливістю зупинити 

роботу шахти, і забороною її відновлення до проведення розслідування й прийняття рішення 

щодо запуску шахти за результатами службового розслідування. Унеможливлюючи, або 

зводячи до мінімуму наслідки порушень правил техніки безпеки. Також необхідно 

накопичувати оперативну інформацію про стан шахти на випадок серйозної аварії, та 

створити умови для надійного її зберігання, що має посилити пильність відповідальних осіб та 

виробничу дисципліну загалом. 

      Єдиною серед існуючих в Україні систем шахтної безпеки, що задовольняє вимогам 

сьогодення є система УТАС. 

     Тому немає нічого дивного в черговому визнанні її значимості на засіданні Кабінету 

Міністрів України 29 лютого 2012р., що має пришвидшити подальший її розвиток, 

вдосконалення та впровадження як системи комплексної безпеки підприємств вугільної 

промисловості України.   

Реалізація цих задумів дасть змогу здійснювати постійний моніторинг і контроль за 

безпечним веденням гірничих робіт, покращити ефективність управління технологічними 

процесами на вугільних шахтах, поліпшити кваліфікацію обслуговуючого персоналу системи 

та в цілому підвищити рівень промислової безпеки та охорони праці на вугледобувних 

підприємствах країни. 

     Але для того, щоб процес зменшення рівня виробничого травматизму у вугільній 

промисловості набув стійкого характеру, необхідно вже зараз визначити та дослідити 

перспективні, економічно обґрунтовані та найбільш безпечні методи видобутку вугілля.  

Тобто методи визначення найбільш газовмістних пластів та спосіб проведення дегазації, 

а також продовжувати вдосконалювати наявні адміністративні та технічні протиаварійні 

заходи та засоби. 

      Тільки комплексний підхід дозволить перетворити вибухонебезпечні шахти і 
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горизонти у безпечні виробництва. 

      Зокрема одним з перспективних і недорогих напрямків розвитку системи УТАС, що 

можливо впровадити в найближчі роки, є розробка інформаційно-аналітичного блоку 

прогнозування стану шахтної атмосфери. 

       Як зазначалося раніше,  виходячи з природи формування накопичень метану у 

пластах, точно з прогнозувати місце та час викиду неможливо, але відслідковувати динаміку 

розвитку ситуації та своєчасно з коригувати її чи хоча б посилити заходи безпеки можливо і 

доцільно використовуючи апаратні та функціональні можливості системи, що наведені нижче.   

    Автоматизована протиаварійна система УТАС є комплексним пристроєм 

безперервного контролю в режимі реального часу природних і  технологічних процесів  в  

шахті.  Вона включає в себе вимірювальні пристрої (датчики), систему передачі даних та 

електронно-апаратну складову, які об'єднані в цілісний комплекс на основі сучасних 

досягнень електронної техніки і засобів вимірювань. Сигнали про стан гірських машин, 

механізмів, устаткування та навколишнього середовища надходять до системи від відповідних 

датчиків, встановлених як в шахті, так і на поверхні. Ці сигнали надходять на програмовані 

контролери, які їх реєструють, аналізують та подають команди на сигналізацію або 

відключення при перевищенні параметрами встановлених значень, а також передають цю 

інформацію по цифровому каналу зв'язку в диспетчерську шахти. В залежності від ситуації 

диспетчер формує керуючі команди, які передаються на контролери обладнання, 

встановленого як під землею, так і на поверхні для включення і відключення. 

Основними завданнями системи при її використанні на вугільних шахтах є: 

- контроль параметрів шахтної атмосфери і мікроклімату; 

-  контроль стану основного і допоміжного технологічного обладнання; 

-  автоматизоване управління гірськими машинами і комплексами; 

-  управління технологічними процесами; 

-  контроль стану систем електропостачання, гідро постачання, пнемо постачання і 

керування ними. 

Система УТАС забезпечує виконання таких функцій: 

-  місцева і централізована індикація поточних значень аналогових показників 

контрольованих об'єктів; 

-  місцева і централізована візуальна попереджувальна сигналізація при досягненні перед 

аварійного стану контрольованих об'єктів; 

-  місцева і централізована візуальна і звукова аварійна сигналізація про досягнення 

гранично допустимих рівнів контрольованих параметрів (показників) або аварійного стану 

контрольованих об'єктів; 

-  місцева сигналізація про граничні положеннях і позиціях пересувних установок, 

деталей машин і механізмів; 

-  пуск (включення) об'єктів в роботу за командою диспетчера (оператора), в тому числі 

за встановленими алгоритмами і їх технологічну зупинку; 

-  видача керуючих команд на захисні відключення устаткування або здійснення 

блокувань ланцюгів управління при досягненні контрольованими показниками гранично 

допустимих рівнів; 

-  можливість здійснення централізованих керуючих впливів (захисних відключень, 

блокувань) з метою недопущення розвитку аварійних ситуацій; 

-  передача, прийом, відображення, реєстрація та накопичення інформації, що надходить 

від складових частин системи; 

-  відбір, первинна обробка та передача диспетчерській службі шахти технологічної 

інформації та інформації про показники безпеки контрольованих об'єктів; 
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-  надання диспетчеру інформації про стан контрольованого об'єкта з використанням 

чотирьох типів сигналів (нормальна робота, перед аварійний стан, аварійний стан, режим 

перевірки). 

В основу побудови системи УТАС закладені наступні системотехнічні принципи: 

-  відповідність державним стандартам і вимогам з безпеки; 

-  багаторівневість і розподіленість; 

-  використання стандартних апаратних і програмних засобів, інтерфейсів і протоколів 

зв'язку; 

-  забезпечення високої надійності технічних і програмних засобів; 

-  робота в безперервному масштабі часу; 

-  використання методів цифрової обробки і передачі інформації; 

 

- сумісність елементів системи з існуючими технічними засобами, розташованими в 

шахті і на поверхні; 

-  сумісність елементів системи диспетчерського управління з будь-якими існуючими і 

перспективними інформаційними системами (включаючи глобальні інформаційні мережі); 

-  простота і безперервність апаратного, алгоритмічного та програмного розширення та 

модернізації; 

-  можливість оперативного зміни та створення фахівцями служби експлуатації системи 

графічних користувацьких інтерфейсів. 

При побудові системи УТАС використовуються технічні засоби, які класифікуються: 

по просторовому положенню: 

-  підземні та поверхневі засоби; 

по виконуваних функцій: 

-  датчики; 

-  джерела живлення, в тому числі з акумуляторною підтримкою; 

-  підземні обчислювальні пристрої (контролери); 

-  сигналізують пристрої; 

-  засоби передачі даних; 

-  поверхневі обчислювальні пристрої (ПК); 

-  місцеві засоби відображення інформації; 

за типом використовуваних сигналів: 

-  аналогові і дискретні. 

У типовий склад технічних засобів підземної частини системи УТАС входять такі 

елементи: 

-  датчики аерогазового контролю і фізичних параметрів; 

-  підземні обчислювальні пристрої (контролери); 

-  пристрої аудіовізуальної сигналізації і дисплеї; 

-  джерела живлення; 

-  репітери (повторювачі послідовного інтерфейсу); 

-  лінії живлення, контролю, управління і зв'язку. 

До технічних засобів системи УТАС можуть бути підключені будь-які зовнішні 

контролюючі та виконавчі пристрої, а також апаратура автоматизації. Зовнішні пристрої 

виконані таким чином, що є можливість їх застосування в гірських виробках шахт, в тому 

числі небезпечних по газу, пилу і раптових викидів. 

У типовий склад поверхневої частини системи УТАС входять такі елементи: 

-  сервер; 

-  бар'єри іскробезпеки; 
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-  автоматизовані робочі місця диспетчерів; 

-  локальна мережа Ethernet; 

-  модемні лінії зв'язку; 

-  перетворювачі для зв'язку з контролерами; 

-  репітери і контролери; 

-  датчики (аерогазового контролю, температури, тиску, швидкості, вібрації та ін.)  

Отже, необхідно лише адаптувати систему УТАС, переважно на програмному рівні, для 

обробки масивів даних, отриманих  від пристроїв системи, з метою побудови математичних 

моделей параметрів шахтної атмосфери та розрахунку прогнозних значень цих параметрів.  

Статистичні методи, реалізовані в УТАС використовуються для підготовки даних, 

приведення їх до вигляду, придатного для прогнозу. Розглянемо метод множинної  регресії 

аналізу, який дозволяє за допомогою отриманої математичної моделі встановити 

функціональну залежність стану шахтної атмосфери від множини  чинників, які впливають на 

умови і безпеку роботи. 

Підсистема УТАС маютиме дві складові: стаціонарну (залежну від чинників 

навколишнього середовища) і нестаціонарну (залежну від часу). 

У загальному випадку математична модель визначення залежності показника від 

множини чинників, має вигляд: 

    mnn XXFXXFY ,...,,..., 1211   , (1) 

де   - модельований показник (параметр) шахтної атмосфери; - чинники|, які впливають на 

модельований показник; n - число чинників, які враховуються,  - тимчасові складові 

математичної моделі.  

Для побудови математичної моделі в підсистемі УТАС повинні виконуватися умови 

- модельована величина розподілена нормально і її дисперсія є постійною. Нормальність 

розподілу показників шахтної атмосфери забезпечується великою кількістю чинників за 

рахунок використання центральної граничної теореми. Крім того, велику роль грає 

згладжування даних за рахунок використання в моделі математичних сподівань по кожному 

періоду усереднювання.  

При побудові прогнозної моделі в підсистемі УТАС визначається область зміни 

чинників, яка в загальному випадку повинна відповідати шкалі тих датчиків і контролерів 

системи УТАС, на вимірюваннях яких як на початкових  даних розраховуються прогнозні 

моделі. Ці вимоги не стосуються нестаціонарної частини  регресійної моделі, оскільки в 

даному випадку ми маємо справу з екстраполяцією за часом (тобто досліджуємо вплив 

нелінійного часового тренда). 

Для кожного чинника, а також для показника обчислюються їх математичні сподівання 

за заданий квант часу (півгодини, година і так далі). При цьому проводиться виявлення так 

званих неправильних або «збійних» значень показників датчиків. У подальших обчисленнях  

використовуються значення математичного сподівання з заданим періодом часу.  

При оцінці якості отриманих моделей використовуються коефіцієнти кореляції (2)  
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Після перевірки значущості коефіцієнтів кореляції при побудові моделі прогнозу з 

рівняння моделі виключають ті чинники стаціонарної частини моделі прогнозу,  для яких 

поріг значущості коефіцієнта кореляції не перевищує заданої точності моделі.  
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Важливе значення для підвищення якості моделі має виключення чинників, вплив яких 

на модельовану величину однаковий. Для цього оцінюється кореляція між чинниками і, якщо 

вони лінійно зв'язані між собою, то одного з них слід виключити з множини початкових 

даних. Такий спосіб попередньої обробки даних дозволяє істотно спростити прогнозну модель 

показників датчиків шахтної атмосфери і можливо прийняти рішення про виключення такого 

датчика зі списку датчиків системи УТАС.  

Використовуючи коефіцієнт множинної детермінації, можна визначити, яка частка 

дисперсії обумовлена чинником. Аналізуючи якість моделей прогнозу, отриманих на шахтах 

України, можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції знаходиться в межах вище 0,9, 

тобто похибка моделей в межах 10%.  

Розглянемо модель залежності показників датчика Со магістрального конвеєра від 

таких параметрів: швидкість потоку повітря, температура на поверхні двигуна, вібрація, час 

доби і день з початку відліку часу моделювання (мал. 1) Така модель є  одною з найбільш 

типових моделей в системі прогнозу стану шахтної атмосфери 

Отримана модель має досить високу точність прогнозу (1,23% похибки), тобто вона 

може використовуватися для оцінки рівня Со протягом найближчих декількох годин. 

 
Мал. 1. Модель залежності показників датчика Со від параметрів: швидкість потоку 

повітря, температури на поверхні двигуна, вібрація, час доби, день 

 

Аналіз моделей датчиків системи УТАС показує, що прогноз показників газових 

датчиків має як правило достатній ступінь точності але, на жаль, для побудови моделей 

прогнозу такі моделі не можуть бути використаними, тому що вони мало враховують 

попередній стан системи .  

Більший інтерес для управління становлять показники тих датчиків, які фіксують вплив 

людини на параметри шахтної атмосфери: відкриття-закриття вентиляційних воріт, 

включення-виключення двигунів і так далі  

Розглянемо задачу побудову прогнозу показників датчика Со на конвеєрній стрічці. 

Математична модель має вигляд:  

Y = 6,99839 + 0,00227*X1 + 0,11741*X3 - 0,01636*X4 +0,433*Х5 - 0,01991*X7 + 

0,08335*X8 + 0,01917*X9 + 0,04045*X10 – 0,00293*X11+0,00009*X12  

де Х1 - струмове навантаження двигуна; Х2 - вібрація на корпусі двигуна; Х3 - 

температура на поверхні корпусу двигуна; Х4 – температура лівого підшипника; Х5 – 

температура правого підшипника; Х6 – розрив стрічки; Х7 – рівень Со на виході стрічки; Х8 – 

температура; Х9 – час доби (година); Х10 – порядковий номер дня в моделі; Х11 – друга 

степінь Х9; Х12 – третя степінь Х9. 
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Отримана модель має досить високу точність. Коефіцієнт сумарної кореляції моделі 

складає 0,99904, похибка моделі складає 0,16619%. Якщо проаналізувати результати прогнозу, 

представлені на мал. 2, можна зробити висновок, що точність прогнозу викликає сумніви.  

 
Мал. 2. Прогнозна модель показників датчика Со. 

 

Провівши детальний аналіз отриманої моделі можна сказати, що в даному випадку 

вплив даних датчика вібрації на корпусі і датчика розриву стрічки на показники датчика Со 

несуттєві. Тому вони були виключені з моделі.  

Зміна характеру поведінки показників датчика Со на прогнозній ділянці пов'язано 

насамперед з низьким рівнем точності прогнозу по факторних змінних. 

Так, модель показників датчика струмового навантаження двигуна (мал. 3) має вигляд: 

Х1=59,63432+0,43385*x9+2,91948*x10 

Похибка моделі 39,726%. Критерій сумарної кореляції дорівнює 0,1101, таким чином| 

модель описує лише 11% значень струмового навантаження. 

 
Мал. 3. Модель показників датчика струмового навантаження двигуна конвеєрної 

стрічки, отримана підсистемою УТАС. 

 

Хоча аналізований показник відноситься до розряду керованих (тобто таких, змінюючи 

які можна впливати на показники датчика Со, така модель не може бути використана при 
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побудові прогнозу показників датчика Со конвеєрної стрічки. Оцінка впливу на результуючу 

величину складає не більше 0,00227*100=0,227 одиниць. 

Аналогічна ситуація складається і з рештою факторних змінних. Отже, практично всі 

прогнозні значення факторних величин, що впливають на результуючий параметр мають 

значну похибку, що зрештою призводить до більшої, ніж заявлено в оцінках моделі похибки. 

Отже, для поліпшення якості прогнозної моделі, як для розрахунку факторних величин, так і 

для розрахунку прогнозних значень модельованого показника, необхідно застосовувати інші 

методи. 

При розгляді режиму «Управління» можна відмітити, що отримані в системі УТАС 

прогнозні моделі не враховують вплив управління в періодах, які слідують за періодом 

управляючих впливів (рис 4). 

З цієї причини використання режиму «Управління» можливе лише для вирішення 

задачі прогнозу показників датчиків шахтної атмосфери системи УТАС без урахування 

управляючого впливу. 

Так,  при реалізації корегуючи впливів о 13:00 прогнозного дня (мал. 4) відбувається 

зміна значень результуючого показника тільки за період, в якому задана керуюча дія. У 

подальші періоди часу ніяких змін з результуючим показником не відбувається (мал. 4). 

З цієї причини застосування реалізованих в підсистемі УТАС математичних методів 

моделювання недостатньо для аналізу ефективності заходів щодо підвищення безпеки робіт у 

вугільних шахтах, оснащених системою УТАС. 

 
Мал. 4. Графічне представлення результатів управління в системі УТАС. 

 

Для подальшого удосконалення роботи підсистеми УТАС, моделювання і 

прогнозування показників шахтної атмосфери необхідно реалізувати математичні методи 

моделювання і прогнозування, які дозволять: 

- отримувати математичні моделі факторних величин з похибкою не вище 10% і 

коефіцієнтом сумарної кореляції не нижче 0,95; 

- прогнозна модель оцінки управління повинна враховувати керуючі впливи на часових 

інтервалах, наступних за інтервалом управління. 

Розглянемо модель прогнозу показників датчика метану. Для оцінки якості моделі 

візьмемо моделі, отримані методами регресійного аналізу і розподіленого лага (мал. 5).  
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Мал. 5. Порівняння точності прогнозних моделей  

 

Крім того нанесемо на малюнок дані фактичних показників датчика в прогнозний 

період (ряд 3)  і прогнозні значення, отримані з програми «Шахти України» за допомогою 

регресійної моделі при розрахунку факторних змінних методами регресійного аналізу (ряд 4). 

Модель, зображена на мал. 5 отримана за допомогою методу розподіленого лага, факторні 

змінні також розраховані в прогнозному періоді методом розподіленого лага.  

Проаналізуємо точність прогнозу, отриманого різними методами. Результати оцінки 

точності прогнозу приведені в таблиці 1. 

За даними таблиці 1 видно, що похибка регресійної моделі зростає у міру віддалення 

від останньої розрахункової точки. Так, починаючи з 16 годин прогнозної доби, відбувається 

істотне збільшення похибки прогнозу, яка перевищує допустимі 10%.  

При аналізі похибки прогнозу, отриманої за допомогою моделі розподіленого лага, таке 

зростання не спостерігається. При цьому, похибка прогнозу не перевищує 10% за винятком 

останньої точки. Отже, таку модель можливо використовувати для прогнозу показників 

датчика. Крім того, отриманий результат дозволяє зробити висновок про можливість 

використання такого підходу для моделювання показників інших датчиків стану шахтної 

атмосфери. 

 

В результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Підсистема прогнозування стану шахтної атмосфери здатна забезпечити досить 

високий рівень точності, що може бути використано для підвищення безпеки на вугільних 

шахтах. 

2. Необхідно дослідити можливість використання нейронних мереж з метою 

покращення точності та швидкості прогнозування. 

3. Моделі газових датчиків показників шахтної атмосфери, отримані за допомогою 

підсистеми мають достатній ступінь точності. Похибка отриманих моделей складає близько 

10%. Тому такі моделі можна використовувати при оперативному плануванні заходів щодо 

підвищення промислової безпеки у вугільних шахтах, обладнаних системою УТАС. 

4. Апробація методу розподіленого лага при побудові моделей датчиків, які впливають  

на показники модельованих величин, показує, що в більшості випадків використання цього 
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методу приводить до моделей з необхідною| точністю (в межах 10%). Отже, метод 

розподіленого лага може використовуватися для побудови складних моделей прогнозу.  
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