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Cel i zakres pracy 

 

1 
 

 

Celem pracy jest przedstawienie rozwoju dyspozytorskiego monitorowania -  pro-
cesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa - jaki miał miejsce w drugiej połowie XX 
wieku, w polskich kopalniach węgla kamiennego. Szczególną uwagę poświęcono proce-
sowi komputeryzacji oraz ewolucji metod prezentowania informacji w dyspozytorniach. Dla 
osiągnięcia postawionego celu: 

• w punkcie 2-gim omówiono zarys rozwoju monitorowania oraz uwarunkowania 
wpływające na jego przebieg, 

• w punkcie 3-cim przedstawiono kopalnię, która jest obiektem o złoŜonej strukturze 
przestrzennej, strukturę dyspozytorni i zadania dyspozytorskiego monitorowania, 
a takŜe strukturę systemów oraz poziomy i scenariusze monitorowania, 

• w punkcie 4-tym omówiono rozwój systemów monitorowania, traktując oddzielnie  
klasyczne niekomputerowe urządzenia dyspozytorskie, komputerowe systemy 
wspomagania dyspozytora oraz komputerowe systemy z graficznym przedsta-
wianiem informacji, 

• w punkcie 5-tym przedstawiono praktykę prezentowania informacji w dyspo-
zytorni, oddzielnie w okresach stosowania: statycznych tablic synoptycznych, 
komputerowych systemów wspomagania dyspozytora i dynamicznych tablic syn-
optycznych, 

wreszcie w punkcie 6-tym omówiono najnowsze metody monitorowania wykorzystujące 
systemy informacji przestrzennej GIS i technikę wielkich obrazów. Zdaniem autora roz-
wiązania te rozpoczynają nowy okres rozwoju systemów monitorowania - okres stosowa-
nia projekcyjnych tablic synoptycznych.  

Marginalnie potraktowano systemy przeznaczone do oceny zagroŜeń tąpaniami 
i lokalizacji wstrząsów, które stanowią wyposaŜenia specjalistycznych działów ds. tąpań 
a nie dyspozytorni, wymagają bowiem specjalistycznej wiedzy do interpretacji zarejestro-
wanych danych. 

Integralną częścią opracowania jest obszerna bibliografia uzupełniająca omawia-
ne zagadnienia.     



 

 



Wprowadzenie 

7 

Wprowadzenie 

 

2 
 

 

Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa było  
od dawna traktowane, jako źródło obiektywnych informacji przydatnych do kierowania 
i zarządzania produkcją kopalni węgla kamiennego. Monitorowanie w dzisiejszym zna-
czeniu pojawiło się w połowie lat 50 - tych XX wieku. Stało się tak na skutek rosnącego 
zapotrzebowania na węgiel kamienny przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zatrudnio-
nych spowodowanym wycofaniem z kopalń pracowników skoszarowanych (jeńców wo-
jennych, więźniów politycznych i Ŝołnierzy - górników), co doprowadziło do wyczerpania 
moŜliwości ekstensywnego rozwoju górnictwa i spowodowało poszukiwanie innych roz-
wiązań. Wśród nich za najwaŜniejsze uznać trzeba mechanizację. Mechanizacja, doty-
cząca początkowo prostych czynności i nieskomplikowanych operacji,  z biegiem czasu 
objęła całe procesy technologiczne. Wzrost liczby pracujących w kopalni maszyn i urzą-
dzeń spowodował potrzebę bieŜącego śledzenia pracy oddziałów produkcyjnych, wybra-
nych maszyn i urządzeń oraz kontroli stanu bezpieczeństwa kopalni. W tym celu zaczęto 
tworzyć w kopalniach dyspozytornie, których  podstawowym wyposaŜeniem były urządze-
nia zapewniające łączność z pracującymi pod ziemią i na powierzchni oraz monitorowanie 
procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa. 

Pierwsze urządzenie dyspozytorskie zbudowała  własnymi siłami kopalnia "Wu-
jek" w latach 1955 - 56. Za tym pierwszym urządzeniem poszły następne początkowo 
importowane z Czechosłowacji typu DKZ-60 (według innych źródeł typu DZ-56), a na-
stępnie krajowe PUD/G-59, WSP-63 i CDK-66 oraz własne rozwiązania kopalń. W ten 
sposób w 1956 roku rozpoczął się okres stosowanie klasycznych, niekomputerowych  
urządzeń dyspozytorskich wyposaŜonych w statyczne tablice synoptyczne słuŜące infor-
mowaniu o przebiegu produkcji i stanie bezpieczeństwa kopalni. 

Rozwój mechanizacji doprowadził do kompleksowej mechanizacji całego procesu 
technologicznego, zapewniając ciągłą i równomierną pracę wszystkich  maszyn 
i urządzeń sterowanych przez człowieka. Jednocześnie podejmowano próby zautomaty-
zowania poszczególnych procesów technologicznych, a na przełomie lat 60 / 70 - tych 
próbę kompleksowej automatyzacji całej kopalni. Próby kompleksowego zautomatyzowa-
nia wybranych kopalń, zakończyły się wprawdzie na etapie badań i doświadczeń, czego 
najwymowniejszym przykładem była Zautomatyzowana Doświadczalna Kopalnia "Jan", 
ale spowodowały jednocześnie zwiększenie ilości parametrów, które zaczęto kontrolować. 
Stosowane dotychczas metody i urządzenia monitorowania okazały się niewystarczające, 
dyspozytor nie był w stanie efektywnie analizować tak duŜej ilości napływających informa-
cji. Problem starano się rozwiązać uzupełniając statyczne tablice synoptyczne systemem 
komputerowego wspomagania dyspozytora. Zadaniem systemu była selekcja informacji 
docierającej do dyspozytorni oraz uwolnienie dyspozytora od "szumu informacyjnego", 
dzięki przedstawianiu mu tylko informacji o istotnych zmianach stanu kopalni wymagają-
cych interwencji. Pierwszą taką próbą było wdroŜenie w kopalni "Jan" w końcu 1970 r. 
systemów "CES" i "S". WdroŜenia te zapoczątkowały okres stosowania systemów kompu-
terowego wspomagania dyspozytora uzupełniających statyczne tablice synoptyczne. 
Pierwsze kilka lat tego okresu to poszukiwania optymalnego, w ówczesnych warunkach, 
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rozwiązania. Poszukiwania zakończone zostały w latach 1978 - 80 zaprojektowaniem 
systemu MSD-80, który stał się standardowym wyposaŜeniem kopalnianych dyspozytorni 
i działów tąpań, a często takŜe słuŜb wentylacyjnych.  

Dalszy intensywny rozwój górnictwa węglowego oznaczał, w warunkach zalegania 
złóŜ w Polsce, konieczność schodzenia na coraz większe głębokości oraz eksploatację 
pokładów zagroŜonych, w coraz większym stopniu, metanem i tąpaniami. Wszystko to 
powodowało rozbudowę sieci czujników i zwiększanie ilości informacji docierającej do 
dyspozytorni. Stosowane metody monitorowania, głównie w zakresie prezentowania in-
formacji, przestały wystarczać. Rozwiązaniem okazało się zastąpienie komunikatów tek-
stowych barwnymi planszami technologicznymi. Zestaw monitorów słuŜących do prezen-
towania takich plansz nazwano dynamiczną tablicą synoptyczną. Przyjęte rozwiązanie 
ułatwiło percepcję informacji w dyspozytorniach i rozpoczęło okres stosowania dynamicz-
nych tablic synoptycznych. Pierwsze wdroŜenie dynamicznych tablic miało miejsce w 
kopalni "Moszczenica" w 1988 r. Wprowadzeniu do dyspozytorni kopalnianych dynamicz-
nych tablic synoptycznych towarzyszył proces modernizowania systemu MSD-80,  będący 
rezultatem doświadczeń wypływających z dotychczasowej eksploatacji oraz udostępnienia 
nowych technologii, głównie mikroprocesorowych doprowadzając do powstania systemu 
MSD-90. 

Trudne warunki środowiskowe, występowanie silnych zakłóceń oraz rozbudowana 
struktura przestrzenna kopalń powodowały często konieczność monitorowania przebiegu 
procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa kopalni w warunkach niepełnej infor-
macji o jej stanie. We wszystkich okresach rozwoju systemów monitorowania rozwiązy-
wano ten problem  przez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych dyspozytorów z duŜą 
praktyką zawodową. Dyspozytor stosując holistyczną, czyli całościową technikę przetwa-
rzania napływających informacji (posługując się intuicją), podejmował często zaskakujące, 
ale najczęściej trafne decyzje rodzące się bez rozumowej analizy sytuacji.  

Dynamiczne tablice synoptyczne nie wyeliminowały tablic statycznych jak począt-
kowo przewidywano. Okazało się, Ŝe rozwiązania uzupełniają się. MoŜliwość wyelimino-
wania statycznych tablic synoptycznych pojawiła się dopiero z rozwojem techniki wielkich 
obrazów, która umoŜliwiła połączenie w jednym urządzeniu zalet i wyeliminowanie wad 
tablic statycznych i dynamicznych.  
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Kopalnię węgla kamiennego, a jest to w polskich warunkach zawsze kopalnia głę-
binowa, wyróŜnia spośród innych przedsiębiorstw produkcyjnych rozbudowana struktura 
przestrzenna. W wyrobiskach tworzących podziemną część kopalni zainstalowane są 
maszyny i urządzenia słuŜące do: urabiania węgla, jego odstawy i transportu, przygoto-
wania frontu robót, zapewnienia odpowiednich dla załóg górniczych warunków środowi-
skowych, przekazywania wszelkiego typu informacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa.  

 Zasadniczym celem działania kopalni jest uzyskanie planowanej produkcji węgla 
przy minimalnych kosztach i zapewnieniu załodze górniczej jak najbezpieczniejszych wa-
runków pracy. Proces produkcyjny kopalni, na który składają się: przygotowanie wyrobisk 
do przyszłej eksploatacji, urabianie, odstawa i transport oraz ciągnienie urobku szybami 
jest zakłócany przez róŜnego rodzaju zdarzenia, głównie o przypadkowym charakterze. 
Mogą to być awaryjne przerwy w pracy ciągów technologicznych spowodowane przyczy-
nami ruchowymi lub wystąpieniem zagroŜeń naturalnych (wzrost stęŜenia metanu, 
zmniejszenie przepływu powietrza, poŜary, wzrost zagroŜenia tąpaniami itp.) wymagające 
wyłączenia energii elektrycznej, a nawet wycofania załogi. Zadaniem dyspozytora jest 
kontrola przebiegu procesu produkcyjnego i stanu bezpieczeństwa celem niedopuszcze-
nia do wystąpienia takich stanów, a w przypadku ich wystąpienia organizacja i koordyna-
cja działań zmierzających do usunięcia zagroŜenia lub awarii.  

 Monitorowanie przebiegu procesu technologicznego wymaga zainstalowania 
w kopalni wielu róŜnorodnych czujników pozwalających kontrolować jego stan oraz ele-
mentów wykonawczych pozwalających oddziaływać na jego przebieg. Cechą charaktery-
styczną systemów monitorowania procesów technologicznych kopalni jest oddalenie 
miejsc powstawania informacji od miejsc ich ujawniania, rozbudowa układów transmisji 
oraz moŜliwość powstania znacznych przekłamań spowodowanych nieprzyjaznymi wa-
runkami środowiskowymi.  

 W czasach kiedy nadzór dyspozytorski realizowany był w oparciu o meldunki tele-
foniczne, składane przez pracujących pod ziemią i na powierzchni, oraz kiedy wiarygod-
ność przekazywanych informacji budziła wiele zastrzeŜeń (wykorzystywanie transmisji 
naturalnej) koniecznym było przyjęcie hierarchicznej struktury dyspozytorni. W strukturze 
tej, niezaleŜnie od dyspozytorni głównej, powstawały w kopalniach dyspozytornie lokalne 
dla oddziałów wysoko zmechanizowanych, dla przewozu, dla przeróbki mechanicznej itp. 
W miarę doskonalenia techniki i sprzętu przekazywania informacji, kiedy zapewnienie 
wysokiej wiarygodności nie stanowiło juŜ problemu, wszystkie procesy zaczęto kontrolo-
wać w dyspozytorni centralnej. W poprzednim okresie specyfika kopalni wymagała zresztą 
aby pewne newralgiczne procesy lub ich fragmenty były monitorowane w dyspozytorni 
głównej, niezaleŜnie od istnienia dyspozytorni lokalnych. Dotyczyło to przede wszystkim 
bezpieczeństwa pracy dołowych załóg górniczych. Z dyspozytorni lokalnych pozostała do 
dziś, ze względu na specyfikę procesów technologicznych, jedynie dyspozytornia prze-
róbki. 
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3.1. Struktura dyspozytorni i zadania dyspozytorskiego 
monitorowania w kopalni 

Szczegółowe przepisy prowadzenia ruchu zakładów górniczych w przeszłości za-
liczały, a obecnie Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14 kwietnia 1995 r. (Dz. 
U. nr 67 z 1995 r. paragrafy 28 i 755) zalicza dyspozytornię główną zakładu górniczego do 
obiektów podstawowych kopalni, która powinna być wyposaŜona w: 

• system łączności i alarmowania pracowników zatrudnionych w wyrobiskach na 
wypadek zagroŜenia wymagającego wycofania ludzi z poszczególnych miejsc 
pracy, 

• system i urządzenia do kontroli stanu zagroŜeń i bezpieczeństwa pracy, 

• system monitorowania procesu produkcyjnego. 

Początkowo w dyspozytorni występowały autonomiczne bloki: łączności dyspozytorskiej 
umoŜliwiającej szybkie i bezpośrednie połączenie dyspozytora z wybranymi stanowiskami 
w kopalni oraz alarmowania i rozgłaszania przeznaczony do sygnalizowania dyspozyto-
rowi zdarzeń i sytuacji alarmowych oraz kierowania akcjami ratowniczymi. Blok ten wyko-
rzystywany był i jest takŜe do prowadzenia głośnomówiących rozmów związanych z bie-
Ŝącym kierowaniem ruchu kopalni. Od kilku lat obserwuje się proces integracji bloków 
łączności i alarmowania w system łączności telefonicznej i alarmowo rozgłoszeniowej [34]. 

 Systemy monitorowania procesu produkcyjnego i stanu bezpieczeństwa kopalni 
zapewniają zdalną kontrolę i prowadzenie poszczególnych faz procesu produkcyjnego 
przy zapewnieniu najbezpieczniejszych warunków pracy załóg górniczych. 

 Zadania monitorowania w centralnej dyspozytorni kopalnianej moŜna podzielić na  
wynikające z tradycyjnego podejścia do zagadnienia kierowania ruchem kopalni, obejmu-
jące: 

• obserwację przebiegu produkcji celem uchwycenia nieprawidłowości i odchyleń 
od przebiegu planowanego, 

• inicjowanie oraz koordynowanie akcji usuwania awarii, 

• kontrolę stanu bezpieczeństwa kopalni dla zapobiegania wystąpieniu  zagroŜeń, 

• inicjowanie oraz koordynowanie akcji ratowniczej, 

• prowadzenie statystyki dotyczącej obłoŜenia stanowisk pracy i wielkości wydoby-
cia oraz ewidencji awarii i przerw technologicznych,  

a takŜe wszelkiego rodzaju analizy pozwalające podejmować decyzje  usprawniające 
pracę kopalni, obejmujące: 

• rejestrację parametrów bezpieczeństwa, ich analizę dla oceny stanu i trendów 
zmiany bezpieczeństwa kopalni oraz prognozowania zagroŜeń, 

• rejestrację stanu pracy maszyn i urządzeń górniczych, ich analizę celem poprawy 
organizacji pracy i właściwego wykorzystania maszyn. 

Zakres zadań spowodował, Ŝe od początku przewidywano w dyspozytorni 2 - osobową 
obsługę. We wczesnym okresie rozwoju systemów monitorowania były to stanowiska 
dyspozytora i jego pomocnika. Z czasem praktyka pracy słuŜb dyspozytorskich wykształci-
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ła dwa stanowiska - dyspozytora głównego (ruchowego) oraz dyspozytora bezpieczeń-
stwa. Zadaniem dyspozytora głównego jest kontrola przebiegu produkcji oraz wybranych 
parametrów bezpieczeństwa (praca wentylatorów głównych i lokalnych, instalacji przeciw-
poŜarowej oraz odwadniającej), zaś zadaniem dyspozytora bezpieczeństwa jest kontrola  
zagroŜeń gazowych głównie metanowych. Pozostałe zagadnienia związane ze stanem 
bezpieczeństwa, wymagające specjalistycznej wiedzy pozostają w gestii działów wentyla-
cji (w zakresie parametrów przewietrzanie i wczesnego wykrywania poŜarów) oraz tąpań. 
W kopalniach, w których nie występują zagroŜenia gazowe i poŜarowe jest najczęściej 
tylko dyspozytor główny (ruchowy). 

3.2. Struktura systemów monitorowania 

 W strukturze systemów monitorowania wyróŜniają się w naturalny sposób nastę-
pujące części: obiektową, przesyłową i stacyjną (centralną). 

 Część obiektową tworzą zainstalowane w kopalni czujniki technologiczne (prze-
znaczone do kontroli stanu i przebiegu procesu produkcyjnego) i czujniki bezpieczeństwa, 
elementy wykonawcze pozwalające oddziaływać na przebieg procesu technologicznego, 
obiektowe koncentratory informacji oraz układy zasilające. W początkowym okresie roz-
woju systemów monitorowania, tzn. w czasach stosowania naturalnej transmisji sygnałów 
część obiektową tworzyły czujniki i elementy wykonawcze - sterujące uzupełnione ewen-
tualnie wzmacniaczami sygnałów. Podobnie było w przypadku stosowania układów 
transmisji wielokrotnej typu UWP-3 [65] i CTT-32 [54]. Wyjątkiem była transmisja wielo-
krotna typu TFF [41, 42, 73] wymagająca stosowania na dole kopalni stacji lokalnych zasi-
lanych z dołowej sieci energetycznej. W nowoczesnych, współczesnych systemach moni-
torowania często stosuje się obiektowe (dołowe) koncentratory informacji, które realizo-
wać mogą lokalny poziom monitorowania. Do takich układów zaliczyć moŜna stacyjki do-
łowe typu CCD [13], CCD-1 [58, 79] systemów CMC-3 [55], SAP-1 [67] i SMP [57] oraz 
stacyjki VAL101 i VAL-102 [32] systemu Venturon. Część stacyjek  wymaga zasilania 
z lokalnych zasilaczy iskrobezpiecznych (VAL-101, VAL-102) inne są zasilane z po-
wierzchni uniezaleŜniając się od często zawodnych sieci dołowych (CCD, CCD-1).  

 Część przesyłową tworzyła początkowo kablowa sieć teletechniczna (w czasach 
wykorzystywania naturalnej transmisji sygnałów), a następnie kablowa sieć teletechniczna 
oraz układy: 

• transmisji wielokrotnej UWP-3 [65], TFF [41, 42, 73] i CTT-32 [54] dla przesyłania 
sygnałów dwustanowych, 

• transmisji sygnałów sejsmoakustycznych TSA [4], 

• transmisji sygnałów sejsmicznych TSS [38], 

• transmisji sygnałów częstotliwościowych CTT-63/40U i pochodnych [15], 

• transmisji modemowej CCD-1 [58]. 

 Część stacyjną tworzą układy przeznaczone do przetwarzania, prezentacji (wizu-
alizacji), rejestracji oraz archiwizacji informacji o stanie bezpieczeństwa i przebiegu proce-
su produkcyjnego, układy zasilania oraz pulpit dyspozytora. W okresie stosowania kla-
sycznych, niekomputerowaych systemów monitorowania przetwarzanie sprowadzało się 
do badania odchyleń i sygnalizacji przekroczeń, zaś wizualizacja przebiegu procesu pro-
dukcyjnego i stanu bezpieczeństwa odbywała się na statycznych tablicach synoptycznych, 
a rejestracja i archiwizacja - na taśmach papierowych wielokanałowych rejestratorów. 
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Wprowadzenie techniki komputerowej rozszerzyło zakres przetwarzania, wzbogaciło for-
my prezentacji ułatwiając percepcję informacji, a takŜe umoŜliwiło prawie nieograniczone 
archiwizowanie danych. Statyczne tablice synoptyczne uzupełniano początkowo kompute-
rowymi systemami wspomagania wyposaŜonymi w monitory tekstowe, a następnie w 
monitory barwne do prezentacji graficznych plansz technologicznych. Zestawy takich mo-
nitorów tworzyły dynamiczne tablice synoptyczne, które w zamierzeniu ich twórców miały 
wyeliminować tablice statyczne. Stało się inaczej. Dynamiczne tablice stały się dobrym 
uzupełnieniem tablic statycznych. 

3.3. Poziomy i scenariusze monitorowania 

 Monitorowanie procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa w kopalniach  
jest najczęściej dwupoziomowe z wykorzystaniem trzech scenariuszy [75]. Powszechnie 
stosuje się globalny i lokalny poziom monitorowania. 

 Poziom globalny monitorowania obejmuje kompleksowe śledzenie w dyspozytorni 
wszystkich procesów technologicznych obiektu według wybranego scenariusza. Z reguły 
w dyspozytorni realizuje się trzy scenariusze monitorowania: 

• terytorialny, 
• technologiczny, 
• hierarchiczny. 

W tym celu do dyspozytorni głównej dostarczane są informacje o pracy podstawowych 
maszyn i urządzeń zarówno produkcyjnych (kombajny, przenośniki, transport, ładownie, 
szyby) jak i zapewniających bezpieczne warunki pracy (wentylatory główne i lokalne, tamy 
wentylacyjne, instalacje przeciwpoŜarowe i pompy odwadniające) oraz informacje o pa-
rametrach przewietrzania (prędkość i temperatura strugi powietrza, zawartość metanu 
i innych gazów, zadymienie wyrobisk). Dane o innych zagroŜeniach naturalnych dostar-
czane są do specjalistycznych słuŜb kopalni np. informacje pozwalające określić zagroŜe-
nie tąpaniami trafiają do działu tąpań.  

 Scenariusz terytorialny obejmuje kontrolę grupy róŜnych urządzeń zlokalizowa-
nych fizycznie w tym samym rejonie kopalni np. rozdzielnia elektryczna, wentylator lokalny 
i pompa odwadniająca, a technologiczny - kontrolę grupy urządzeń powiązanych z sobą 
technologicznie. Przykładem moŜe być wentylacja. Kontrolowane wentylatory główne 
i lokalne znajdują się na terenie całej kopalni natomiast w dyspozytorni zobrazowane są 
na jednej planszy. Najtrudniejszy do zrealizowania jest scenariusz hierarchiczny wymaga 
bowiem przedstawienia w syntetyczny sposób stanu i przebiegu wszystkich procesów. 

 Poziom lokalny monitorowania obejmuje śledzenie spójnego technologicznie 
fragmentu procesu realizowane np. w stacyjkach dołowych. Przykładem moŜe być proces 
urabiania i odstawy urobku, obejmujący  kompleks ścianowy (złoŜony z kombajnu, obu-
dowy zmechanizowanej, przenośników ścianowego i podścianowego) oraz odstawę od-
działową. Monitorowanie na poziomie lokalnym zapewnia informowanie o stanie i przebie-
gu tego wycinka procesu, zmianę parametrów, sterowanie miejscowe i lokalne. Sterowa-
nie miejscowe, dotyczące poszczególnych maszyn i urządzeń, nie uwzględnia powiązań 
technologicznych i stosowane jest w wyjątkowych przypadkach związanych np. 
z usuwaniem awarii, remontem itp. Sterowanie lokalne, dotyczące całego wycinka techno-
logii, uwzględnia wszystkie powiązania technologiczne.  
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 Od początków profesjonalnej działalności górniczej oczywista była konieczność 
sprawowania centralnego nadzoru nad przebiegiem produkcji oraz bezpieczeństwem 
załogi [70]. JuŜ w 1952 r. Ministerstwo Górnictwa zarządzeniem nr 92 z 9 marca wprowa-
dziło system dyspozytorski do przemysłu węglowego, określając zakres kontroli i nadzoru 
jaki naleŜy zapewnić. Jednak aŜ do roku 1956 rezultaty nie były zachwycające [60]. 
W tych czasach kiedy liczba pracujących w podziemiach maszyn i urządzeń była niewiel-
ka, tzn. do połowy lat 50 - tych, nadzór realizowany był w oparciu o meldunki telefoniczne 
składane dyspozytorowi przez pracujących pod ziemią i na powierzchni. Dyspozytorowi 
wystarczał telefon, kartka papieru i ołówek do sporządzania zestawień i raportów. Tą sa-
mą drogą, przez telefon, dyspozytor wydawał polecenia tzn. kierował w niezbędnym za-
kresie pracą na dole kopalni. W zakresie kierowania niewiele zmieniło się do dnia dzisiej-
szego. Z biegiem jednak czasu, w wyniku mechanizacji i automatyzacji, na dole kopalni 
zaczęło się pojawiać coraz więcej maszyn i urządzeń, których pracę naleŜało kontrolować. 
Stosowane do tej pory monitorowanie w oparciu o meldunki telefoniczne stało się nieefek-
tywne i niewystarczające. Potrzebne było urządzenie zdolne do czytelnego przedstawia-
nia w dyspozytorni przebiegu produkcji i stanu bezpieczeństwa.  

 4.1. Klasyczne, niekomputerowe systemy monitorowania 

 Pierwsze urządzenie dyspozytorskie w Polsce zbudowała własnymi siłami kopal-
nia "Wujek" w latach 1955 - 56 [81]. Urządzenie składało się ze: 

• scentralizowanych środków bezpośredniej łączności telefonicznej z waŜnymi 
punktami na dole kopalni, 

• łączności trolejfonowej do bezpośredniego porozumiewania się z maszynistami 
elektrowozów, 

• sygnalizacji alarmowej do uruchamiania przez dyspozytora specjalnych buczków 
zainstalowanych na dole kopalni, 

• układów kontrolno - sygnalizacyjnych do kontroli oddziałów produkcyjnych oraz 
pracy wybranych maszyn i urządzeń (praca taśmociągów, obciąŜenie silników 
itp.).  

 Presja dyspozytorów i dozoru kopalnianego spowodowała zakupienie w latach 
1956 - 1967 kilku urządzeń dyspozytorskich typu DKZ-60 [61], produkowanych wtedy 
seryjnie w Czechosłowacji. Inne źródła np. [69, 81] określały typ jako DZ-56. PoniewaŜ 
jednak źródło [61] pochodzi z czasów kiedy pierwsze urządzenie tego typu sprowadzono 
do Polski naleŜy uznać je za bardziej wiarygodne od późniejszych o lat kilkanaście [69, 
81] i dlatego dalej autor uŜywa oznaczenia DKZ-60. Dyspozytornia typu DKZ-60 (rys.1) 
była pierwszym seryjnie produkowanym urządzeniem dyspozytorskim zastosowanym 
w polskim górnictwie. Urządzenie typu DKZ-60 zapewniało [61]: 
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• bezpośrednią łączność głośnomówiącą z 60-ma waŜnymi punktami na dole 
i powierzchni kopalni, 

• wywoływanie wybranego lub zbiorczo wszystkich punktów abonenckich sygnałami 
akustycznymi lub głosem, 

• wywoływanie dyspozytora z punktów abonenckich, 

• monitorowanie obciąŜenia 10-20 waŜniejszych odbiorów elektrycznych np. pomp 
głównego odwadniania, wentylatorów głównych, spręŜarek, maszyn wyciągo-
wych, kolejek łańcuchowych, przenośników w punktach wysypowych, 

• monitorowanie ciśnienia w rurociągach spręŜonego powietrza, 

• monitorowanie temperatury powietrza, 

• monitorowanie temperatury łoŜysk głównych maszyn, 

• sygnalizację stanów zagroŜenia w elektrycznej sieci 500 V, 

• sygnalizację zakłóceń wentylacji (przepływu powietrza), 

• sygnalizację poziomu wody w rząpiach i zbiornikach. 

Monitorowanie parametrów produkcji i bezpieczeństwa realizowane było w znacznie więk-
szym,  niŜ w kopalni "Wujek", zakresie.  

 

Rys.1. Urządzenie dyspozytorskie typu DKZ-60 wg [61] 

 Elementem wyposaŜenia urządzenia DKZ-60 była tablica synoptyczna uŜywana, 
ze względu na technologię wykonania - rysunek na szkle, głównie do odwzorowania stanu 
pracy najwaŜniejszych obiektów: maszyn wyciągowych, wentylatorów głównych, rozdzielni 
WN, pomp głównego odwadniania itp. Prawdopodobnie wtedy po raz pierwszy pojawiło 
się pojęcie tablicy synoptycznej. 
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 Pozytywne doświadczenia eksploatacyjne dyspozytorni typu "Wujek" i DKZ-60  
spowodowały rozpoczęcie w roku 1956, w Głównym Instytucie Górnictwa, prac nad  kra-
jowym urządzeniem dyspozytorskim. PoniewaŜ przeprowadzona analiza wypadków i ka-
tastrof górniczych wykazała, Ŝe ich rozmiar zaleŜał przede wszystkim od szybkości prze-
kazania informacji o zagroŜeniu oraz sprawnego kierowania akcją wycofywania załogi 
dlatego w pierwszej kolejności opracowano centralę sygnalizacji górniczej typu CSG-58 
zapewniającą alarmowanie i łączność głośnomówiącą [81]. Następnie opracowano układy 
telefonicznej łączności dyspozytorskiej oraz układy monitorowania zawierające m.in. sta-
tyczną tablicę synoptyczną. W ten sposób w 1959 roku powstało pierwsze, krajowe profe-
sjonalne urządzenie dyspozytorskie górnicze typu PUD/G-59. Urządzenie PUD/G-59, 
które zastosowano po raz pierwszy w kopalni "Radzionków" w 1960 roku, składało się  ze 
stojaków wyposaŜenia, tablicy synoptycznej i pulpitu dyspozytorskiego ze stanowiskami 
dyspozytora i jego pomocnika (rys.2). 

 

Rys.2. Urządzenie dyspozytorskie typu PUD/G-59 wg [81] 

Układ monitorowania, którego zadaniem było dostarczanie informacji o przebiegu procesu 
produkcyjnego i zakłóceniach w wydobyciu oraz o stanie bezpieczeństwa kopalni, zawie-
rał [81]: 

• statyczną tablicę synoptyczną typu kostkowego, 

• rejestratory depresji wentylatorów głównych (dla max. 4 punktów pomiarowych), 

• rejestratory temperatury w polach otamowanych (dla max. 5 punktów pomiaro-
wych), 

• wskaźniki prędkości przepływu powietrza w wyrobiskach (dla max. 20 punktów 
pomiarowych), 

• sygnalizatory przekroczenia parametrów progowych (stanów krytycznych dla max. 
60 parametrów), 
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• rejestratory prądów obciąŜenia silników napędowych przenośników dołowych (dla 
max. 20 punktów pomiarowych), 

• wskaźniki oraz wyświetlacze obciąŜenia silników przenośników na nadszybiu i w 
sortowni (dla max. 5 punktów pomiarowych), 

• wskaźniki mocy czynnej (dla max. 5 punktów pomiarowych), 

• liczniki wozów i wywrotów (dla max. 16 punktów liczenia wozów i 6 wywrotów), 

• liczniki czasu i sygnalizatory postoju maszyny wyciągowej. 

Źródłami danych były czujniki, których mogło być max. 81, zainstalowane w kopalni połą-
czone transmisją naturalną z częścią powierzchniową urządzenia dyspozytorskiego. Bez-
pośrednia transmisja sygnałów powodowała znaczny wzrost kosztów instalacji dyspozy-
torskich, kaŜdy czujnik dwustanowy wymagał jednej, a czujnik analogowy niejednokrotnie 
trzech par przewodów górniczego kabla teletechnicznego [44]. Dla duŜych kopalń koszt 
instalacji kablowych dochodził do 70 % kosztów całej inwestycji [73, 81].  

 W roku 1963 opracowano następne polskie urządzenie dyspozytorskie typu WSP-
63 będące zmodernizowaną wersją poprzedniego. Urządzenie dyspozytorskie tego typu 
wdroŜono w 1963 roku w kopalni "Milowice" [85], a następnie w kopalni "ParyŜ" ("Generał 
Zawadzki"). NajwaŜniejsze zmiany sprowadzały się do podzielenia tablicy synoptycznej 
na dwa odrębne segmenty przeznaczone odpowiednio do kontroli przebiegu produkcji i 
stanu bezpieczeństwa, wprowadzenia nowego pulpitu dyspozytorskiego i rozszerzenia 
asortymentu czujników. W zakresie monitorowania istotne znaczenie miało rozdzielenie 
kontroli przebiegu procesu technologicznego oraz kontroli stanu bezpieczeństwa kopalni. 
Segment przeznaczony do kontroli przebiegu produkcji tworzyły tablice synoptyczne od-
działów w liczbie 12.  

 

Rys.3. Urządzenie dyspozytorskie typu zbliŜonego do WSP-63 wg [40] 
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Segment przeznaczony do kontroli stanu bezpieczeństwa kopalni tworzyły następujące 
tablice synoptyczne [81, 85]: 

• główna, umieszczona centralnie, zawierająca wyświetlacze stanu tam bezpie-
czeństwa, punktów pomiaru temperatury i rozmieszczenia alarmowych sygnaliza-
torów na tle przestrzennego schematu sieci wentylacyjnej kopalni, 

• pracy wentylatorów, 

• pracy głównego odwadniania i pomp z sygnalizacją poziomu wody w rząpiach, 

• pracy podsadzki, 

• pracy szybów. 

Tablice synoptyczne uzupełniono dwoma monitorami telewizji przemysłowej do  współ-
pracy z kamerami zdalnej obserwacji taśm transportowych i pracy szybu wydobywczego. 
Pulpit dyspozytorski z dwoma stanowiskami pracy uzupełniono o sygnalizację pojawienia 
się dymów w wyrobiskach, układy sterowania kamer telewizji przemysłowej oraz tam wen-
tylacyjnych. Asortyment czujników pomiarowych uzupełniły: detektory dymu, metanu, 
tlenku i dwutlenku węgla, analizatory składu powietrza, gęstości mieszaniny podsadzko-
wej, temperatury łoŜysk oraz detektory spadku ciśnienia wody w dołowych rurociągach 
przeciwpoŜarowych. Zwiększono takŜe liczbę czujników współpracujących z urządzeniem 
do ~150. Dyspozytornia typu WSP-63 okazała się na tyle kłopotliwa w praktyce eksplo-
atacyjnej, Ŝe w pierwotnej postaci ostała się tylko w 2 kopalniach. Pozostałe wdroŜone 
urządzenia zostały przebudowane we własnym zakresie przez kopalnie. 

 Wreszcie w roku 1966 opracowano urządzenie dyspozytorskie typu CDK-66 naj-
doskonalsze w grupie klasycznych dyspozytorni. Od poprzednich rozwiązań róŜniło się 
[82]: 

• rozbudowaną częścią rejestrująco - sygnalizacyjną, 

• konstrukcją statycznej tablicy synoptycznej, 

• łącznością dyspozytorską i alarmowo - rozgłoszeniową nowego typu AUD, 

• transmisją sygnałów. 

Najistotniejszą zmianą [82] było zastosowanie nowoczesnego, jak na ówczesne czasy, 
wielokrotnego układu transmisji sygnałów typu UWP-3 [65]. Układ charakteryzował się  
częstotliwościowym rozdziałem kanałów pozwalającym przesłać 24 sygnały dwustanowe 
jedną parą przewodów. Jego zastosowanie radykalnie obniŜyło koszt  kablowych instalacji 
teletechnicznych i umoŜliwiło zwiększenie liczby współpracujących czujników. W zakresie 
monitorowania istotne było zastosowanie [81]: 

• nowej konstrukcji statycznych tablic synoptycznych, 

• układu badania odchyleń sygnałów informujących o stanie bezpieczeństwa, 

• rejestratora sygnałów dwustanowych. 

Tablice synoptyczne dzieliły się na główną z przestrzennym schematem sieci wentylacyj-
nej, umieszczaną centralnie oraz oddziałowe, z planem wyrobisk oddziałów wydobyw-
czych, rozmieszczone po bokach głównej. Zachowano przyjęty w urządzeniu typu WSP-
63 podział na segmenty przeznaczone do kontroli stanu bezpieczeństwa (tablica główna) i 
przebiegu produkcji (tablice oddziałowe) ale zdecydowanie zmniejszono ich liczbę. Kon-
strukcja tablic bazowała na płytach perforowanych z rastrem, na których umieszczano 
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symbole wyświetlanych informacji oraz kolorowe listewki do oznaczania dróg wentylacyj-
nych na schemacie przestrzennym lub planów wyrobisk oddziałów wydobywczych. Przyję-
to zasadę wyświetlania informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa w postaci symboli 
okrągłych, a informacji technologicznych w postaci symboli kwadratowych. Konstrukcja 
zapewniała moŜliwość łatwej zmiany schematów na tablicach synoptycznych. Układ ba-
dania odchyleń sygnałów informujących o stanie bezpieczeństwa umoŜliwiał sygnalizację 
stanów krytycznych (zbyt duŜe odchylenie od wartości dopuszczalnej) na tablicy synop-
tycznej w postaci światła pulsującego i sygnału akustycznego, a po skwitowaniu przez 
dyspozytora do czasu powrotu do normy tylko światłem ciągłym. Ponadto moŜliwy był 
odczyt mierzonego parametru na centralnym wyświetlaczu cyfrowym oraz rejestracja ana-
logowa. Parametry charakteryzujące stan pracy maszyn i urządzeń wyświetlane były na 
statycznych tablicach synoptycznych światłem ciągłym w dwóch kolorach, a przebieg 
produkcji na licznikach wozów, wywrotów i skipów. Pierwsze wdroŜenie miało miejsce w 
kopalni "Kazimierz Juliusz" w 1967 roku.  

 

Rys.4. Tablica synoptyczna urządzenia dyspozytorskiego typu CDK-66 wg [82] 

 Następnym etapem rozwoju dyspozytorni kopalnianych miały być tzw. centra za-
rządzania bazujące na urządzeniu dyspozytorskim GIG-OMC. Zmiany dotyczyły zastoso-
wania zmodernizowanego urządzenia alarmowego typu ALGUS oraz centralnego rejestra-
tora  cyfrowego, którego zadaniem miało być przygotowanie zestawień raportujących 
przebieg produkcji, pracę maszyn i urządzeń oraz stany krytyczne  parametrów bezpie-
czeństwa. Dane przygotowane przez centralny rejestrator miały następnie być przetwa-
rzane przez komputery, początkowo wsadowo, zaś docelowo na bieŜąco bezpośrednio 
w kopalni. Prototypy nowej dyspozytorni wdroŜono w kopalni "Jan" oraz w 1969 roku w 
kopalni "Zofiówka". Przygotowanej koncepcji nie udało się zrealizować poniewaŜ zamie-
rzenia przerosły ówczesne moŜliwości techniczne i technologiczne. Podstawową przyczy-
ną niepowodzenia był wielki stopień komplikacji, złoŜoność i zawodność centralnego reje-
stratora, do budowy którego uŜyto ~2.000 elementów logicznych wykonanych z dyskret-
nych elementów półprzewodnikowych [8, 47]. Na  urządzeniu CDK - 66 zakończył się więc 
rozwój klasycznych, niekomputerowych dyspozytorni kopalnianych. Miarą dokonanego 
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rozwoju była eksploatacja klasycznych urządzeń dyspozytorskich pod koniec lat 70 - tych 
w prawie 90% wszystkich kopalń (tablica 1). 

Tablica 1 - Klasyczne urządzenia dyspozytorskie w kopalniach - koniec lat 70-tych wg [69] 

Zjednoczenie PW DKZ-60 PUD/G-59  WSP-63 CDK-66 Inne Brak 

Bytomskie 3 5 - 1 3 - 

Dąbrowskie - 4 2 1 4 1 

Jaworznickie - 3 - - 2 4 

Katowickie - 4 - - 8 - 

Rybnickie 1 5 - 5 - 3 

Zabrzańskie 2 6 - 1 - - 

Razem w 68 kopalniach 6 27 2 8 17 8 

 

4.2. Komputerowe systemy wspomagania dyspozytora 

 Urządzenie dyspozytorskie typu CDK-66 zakończyło pierwszy okres rozwoju sys-
temów monitorowania charakteryzujący się wykorzystaniem do kontroli przebiegu produk-
cji i stanu bezpieczeństwa kopalni statycznych tablic synoptycznych z sygnalizatorami, 
indykacjami i wielokanałowymi rejestratorami. Rejestratory słuŜyły głównie do zapisywania 
zmian parametrów bezpieczeństwa: depresji wentylatorów głównych, temperatury w ota-
mowanych polach, ale podejmowano takŜe próby rejestracji zuŜycia mocy czynnej oraz 
stanu pracy maszyn i urządzeń. Liczba rejestratorów ograniczona była z reguły do kilku co 
znacznie ograniczało zakres rejestracji. 

4.2.1. Poszukiwanie rozwiązania  

 Na przełomie 1969/1970 roku juŜ dwa ośrodki badawcze zajmowały się rozwojem 
systemów monitorowania: Główny Instytut Górnictwa i Zakłady Konstrukcyjno - Mechani-
zacyjne Przemysłu Węglowego. W tym teŜ czasie pojawiły się trzy koncepcje dalszego 
rozwoju  monitorowania w dyspozytorniach: 

• system ewidencji i analizy informacji dyspozytorskiej "I-EAD", 

• system sterowania procesem wydobywczo transportowym kopalni typu "CES", 

• system kompleksowej automatyzacji typu "S". 

 Zadaniem opracowanego w GIG podsystemu "I-EAD" [12, 62] było prowadzenie 
ewidencji i analiz informacji dyspozytorskich głównie w zakresie identyfikacji przerw tech-
nologicznych i awarii występujących w pracujących w kopalni ciągach technologicznych. 
Projekt przewidywał zastosowanie w dyspozytorni specjalnych rejestratorów cyfrowych, 
początkowo o stałym programie działania typu SMC-2, a od 1975 roku swobodnie pro-
gramowalnych (minikomputerów) typu SMC-3 [72], wykonanych w technice elementów 
scalonych podstawowej i średniej skali integracji, niezawodnych i pewnych w działaniu. 
Rejestratory, dzięki prowadzonej selekcji czasowej i strukturalnej, dostarczały dyspozyto-
rowi tylko istotnych informacji o pracy maszyn i urządzeń oraz przebiegu wydobycia, 
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chroniąc go przed zalewem informacji zbędnych. Ponadto przygotowywały dane do dal-
szego przetwarzania w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa. Wyniki przetwarzania 
w postaci: bilansu czasu pracy i przerw w pracy przodków, zestawienia awarii wg przy-
czyn, charakterystyki pracy punktów załadowczych i poziomów wydobywczych oraz in-
nych analiz i zestawień, dostarczane były kierownictwu kopalni dla usprawnienia organi-
zacji pracy. System rozszerzał krąg odbiorców informacji dyspozytorskiej równieŜ poza 
kopalnię i słuŜył do prowadzenia międzykopalnianych porównań. Rejestratory typu SMC-2 
wdroŜono w kilku kopalniach m.in. "Wujek", a SMC-3 w kopalniach "Staszic", "Wieczorek" 
[63] i "Zofiówka". 

 Zadaniem systemu "CES" było sterowanie procesu wydobywczo transportowego  
w kopalni "Jan" [33] w oparciu o lokalny układ centralnej rejestracji danych, transmitujący 
częściowo przetworzone informacje do centrum obliczeniowego GIG-u gdzie, na kompute-
rze typu ODRA 1204, realizowano procedury przetwarzania, a uzyskane wyniki przekazy-
wano dyspozytorowi w postaci propozycji decyzji. Źródłem informacji były 33 czujniki dwu-
stanowe (stan pracy kombajnów, przenośników,  taśmociągów oraz stan zapełnienia 
zbiorników) oraz 4 wagi taśmociągowe. Eksperymenty prowadzono od grudnia 1970 do 
maja 1971 roku. Efektywność sterowania, ze względu na niewielką ilość informacji, zakłó-
cenia transmisji danych pomiędzy kopalną a ośrodkiem obliczeniowym oraz parametry 
komputera ograniczające zakres przetwarzania, nie była wysoka.  

 Zadaniem opracowanego w ZKMPW systemu kompleksowej automatyzacji typu 
"S" było monitorowanie przebiegu produkcji z przetwarzaniem informacji, w niezbędnym 
dyspozytorowi zakresie, bezpośrednio na kopalni [36, 41, 42]. Przekazany w grudniu 1970 
roku do próbnej eksploatacji w kopalni "Jan" system zawierał: 

• czujniki do kontroli pracy maszyn i urządzeń oraz zliczania wydobycia, 

• pamięć buforową do sprzęgnięcia obiektu z komputerem, 

• minikomputer MKJ-25 [41] z klasycznymi wtedy peryferiami (czytnik i perforator 
oraz elektryczna maszyna do pisania). 

Istotnym elementem systemu była pamięć buforowa [41] przeznaczona do przechowywa-
nia danych opisujących stan obiektu, dokonywania selekcji strukturalnej i czasowej, bilan-
sowania wydobycia oraz zliczania czasu pracy maszyn i urządzeń. W ten sposób  stano-
wiła dla komputera rodzaj fotografii stanu obiektu. WyposaŜenie pamięci buforowej 
w peryferie (elektryczna maszyna do pisania i perforator) umoŜliwiało pracę autonomiczną 
w układzie centralnej rejestracji danych. Systemy "S" i "CES" eksploatowano w kopalni 
"Jan" równolegle i niezaleŜnie od siebie. KaŜdy z systemów bazował na własnych czujni-
kach i układach transmisji sygnałów. 

 Rezultaty pierwszych wdroŜeń nie były rewelacyjne, pozwoliły jednak uzyskać 
bezcenne doświadczenie. Rejestratory typu SMC-2 i SMC-3 systemu I-EAD, ze względu 
na ujawnianie informacji poza kopalnię, spotkały się z nieprzychylnym przyjęciem i zostały 
przeznaczone do innych celów. Doświadczenia w zakresie systemu "CES" wykorzystano 
jeszcze w projekcie dla kopalni "Zofiówka". System zrealizowany w połowie lat 70 - tych 
[6], na komputerze typu ODRA 1325 z kanałem przemysłowym typu SMA, przeznaczony 
był do monitorowania przebiegu produkcji i stanu bezpieczeństwa. Zaproponowana kon-
cepcja nie przyjęła się, a komputer wykorzystywano w kopalni do obliczania sieci wentyla-
cyjnej, obliczania płac i innego przetwarzania wsadowego. Podobną konfigurację sprzę-
tową, z komputerem ODRA 1325, wykorzystano w 1974 roku w kopalni "ParyŜ" ("Generał 
Zawadzki") do kontroli ruchu załogi [5]. Natomiast zmodyfikowany system "S", wyposaŜo-
ny w urządzenie sprzęŜenia obiektu z komputerem typu UZO-4 [18], wdroŜono w 1973 
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roku w kopalni "Siersza" [40, 50, 52], a następnie jeszcze w kopalniach "Szczygłowice" 
[35] i "Dębieńsko" [64].  

 W kopalni "Siersza" zakres realizowanych funkcji obejmował kontrolę procesu 
produkcyjnego i wybranych parametrów bezpieczeństwa, a w latach 1976 - 1977  został  
rozbudowany o kontrolę i sterowanie transportem oraz magistralą węglową dostarczającą 
urobek bezpośrednio do elektrowni "Siersza" [53]. Zakres kontroli produkcji obejmował: 

• chronometraŜ pracy maszyn i urządzeń, 

• bilansowanie wydobycia w punktach załadowczych, na poziomach wydobywczych 
i w całej kopalni, 

• raportowanie godzinowe, zmianowe i dobowe oraz na Ŝądanie, 

natomiast zakres kontroli bezpieczeństwa obejmował: 

• odwadnianie, 

• wentylację, 

• zabezpieczenia przeciwpoŜarowe, 

a zakres kontroli i sterowania transportem: 

• magistralę węglową, 

• transport kołowy - tylko nadzór, 

• raportowanie i bilansowanie ilości przewiezionego urobku. 

System "S" współpracował ze statyczną tablicą synoptyczną, złoŜoną z 22 modułów - 
zmodyfikowanego przez kopalnię urządzenia dyspozytorskiego typu WSP-63 (rys.3). 

 W roku 1975 z części GIG-u, Separator-a i ZKMPW utworzono firmę EMAG, która 
przejęła prace m.in. nad systemami dyspozytorskimi. W tym teŜ roku wdroŜono w kopalni 
"Siersza" autonomiczny system kontroli ruchu załogi obejmujący 300 pracowników dozoru 
[52]. W grudniu 1979 r. kontrolą objęto całą załogę [51].  

 Mimo niepowodzeń rok 1970 przyniósł godną odnotowania zmianę jakościową, 
bowiem statyczne tablice synoptyczne uzupełniono komputerowym systemem wspoma-
gania dyspozytora zwiększając znacznie zarówno zakres przetwarzania informacji jak 
i krąg jej odbiorców. Rok 1970 zapoczątkował erę komputerowych systemów dyspozytor-
skich, a jednocześnie drugi okres rozwoju urządzeń dyspozytorskich charakteryzujący się 
zastosowaniem komputerowych systemów wspomagania uzupełniających statyczne tabli-
ce synoptyczne. 

 Warto jeszcze wspomnieć o  wdroŜeniach w kopalniach "Wesoła" i "Zofiówka", 
które były dalszym etapem poszukiwania uniwersalnego rozwiązania komputerowego 
systemu wspomagania dyspozytora.   

 Doświadczenia z eksploatacji systemu "S" w kopalni "Siersza" jednoznacznie 
wskazywały na wyczerpanie moŜliwości funkcjonalnych stosowanego tam minikomputera 
typu MKJ-25 oraz jego zmodernizowanej wersji SMC-10. W wyniku poszukiwań wybrano 
minikomputer typu T2000/20 francuskiej firmy Telemecanique Electrique, specjalnie za-
projektowany do zastosowań przemysłowych. Zrealizowany na jego bazie system kontroli 
i nadzoru wdroŜono w 1976 roku w kopalni "Wesoła" [10] i [80].  Funkcjonalnie odpowiadał 
systemowi w kopalni "Siersza", ale zakres nadzoru nad przebiegiem produkcji nie obej-
mował sterowania transportem, natomiast zakres kontroli parametrów bezpieczeństwa 
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poszerzono o metanometrię, z metanomierzami Barbara ROW, i wentylację. Raportowa-
nie przebiegu produkcji obejmowało czas pracy maszyn i urządzeń z podaniem wykorzy-
stania czasu dyspozycyjnego, sumaryczny czas postoju maszyn i urządzeń, wykresy pra-
cy wybranych urządzeń, bilans wydobycia z porównaniem do dnia poprzedniego oraz 
komunikaty alarmowe. Raportowanie stanu bezpieczeństwa obejmowało komunikaty 
alarmowe przekroczenia czasu krytycznego wyłączenia wentylatorów głównych i lokal-
nych, przekroczenia progów stęŜenia metanu oraz zbiorcze zestawienia zdarzeń. Mimo 
oczywistych zalet w postaci wysokiej niezawodności, duŜej funkcjonalności osiągniętej 
dzięki bogatemu oprogramowaniu i wyposaŜeniu w pamięci masowe (dysk hermetyczny 
ze stałymi głowicami i pamięci taśmowe) oraz pozytywnej opinii uŜytkownika system ten 
nie nadawał się do powielenia ze względu na pochodzący z importu sprzęt. 

 Natomiast wdroŜony równieŜ w roku 1976 w kopalni "Zofiówka" minikomputer typu 
SMC-3, przygotowujący dane dla systemu "I-EAD" zmodernizowano po roku tak, Ŝe reali-
zował funkcje kontroli przebiegu produkcji i bilansowania wydobycia głównie na potrzeby 
kopalni [7, 19]. Nie przewidziano moŜliwości ujawniania danych poza kopalnię.  Warto 
przedstawić jego funkcje dokładniej, poniewaŜ stał się protoplastą następnych generacji 
sprzętu dyspozytorskiego, w których powielano sprawdzone rozwiązania. Urządzenia 
dołowe kopalni, których praca objęta była rejestracją podzielono na dwie grupy:  

• przodki ścianowe (kombajn, przenośnik ścianowy, przenośnik podścianowy,  koń-
cowy przenośnik odstawy oddziałowej), 

• kolejne przenośniki odstawy głównej. 

KaŜde z wymienionych urządzeń dostarczało jednego sygnału (załączone-wyłączone) 
oprócz kombajnu, który miał dodatkowo czujnik urabiania. Ponadto kaŜdemu urządzeniu 
ścianowemu przypisano liczniki: czasu pracy, postojów zawinionych i liczby załączeń.  
Przodek ścianowy mógł się znajdować w stanie pracy lub postoju. Jeśli wszystkie urzą-
dzenia pracowały przodek był w stanie pracy. Stan pracy przodka kończył się jeśli które-
kolwiek z urządzeń ścianowych wyłączało się. Określano wtedy winowajcę postoju jako 
pierwsze od szybu zatrzymane urządzenie. Informacje ujawniano w postaci raportów na 
ekranie monitora monochromatycznego, tekstowego (dyspozytor) oraz wydruków na dru-
karce znakowej mozaikowej (dozór wyŜszy). Bardzo ciekawie zaprojektowano raport o 
pracy przodków ścianowych, który ukazywał 2-minutowe odcinki upływającej zmiany dla 
wszystkich urządzeń ścianowych i zbiorczo dla przodka oraz zawierał bilans wydobycia z 
przodka (szacowany na podstawie czasu urabiania kombajnu), a ponadto czas pracy 
urządzeń i przodka, liczbę postojów zawinionych i liczbę załączeń.  

 Na uwagę zasługują jeszcze dwa wydarzenia, które miały miejsce w tym okresie. 
Pierwszym, o kapitalnym znaczeniu dla zabezpieczenia kopalń przed wybuchem metanu, 
był zakup systemu metanometrycznego typu CTT 63/40U firmy Oldham [15] oraz licencji 
na jego produkcję w Polsce. System ten zrewolucjonizował pomiary stęŜenia metanu oraz 
sposób zabezpieczenia kopalni. Do czasu zakupu systemu CTT 63/40U do pomiaru stę-
Ŝenia metanu i metanometrycznego zabezpieczenia kopalń stosowano metanomierze 
Barbara ROW, zaprojektowane przez Instytut Bezpieczeństwa Górniczego "Barbara" [16]. 
Metanomierze przeznaczone były do autonomicznej pracy i wyłączały energię elektryczną 
po przekroczeniu nastawionego progu. Energii niezbędnej do ich pracy dostarczała wbu-
dowana turbinka zasilana spręŜonym powietrzem. Informacje o wyłączeniu jak i powrocie 
stęŜenia metanu do normy, a takŜe aktualnej jego wartości przekazywane były do dyspo-
zytorni i sygnalizowane na statycznej tablicy synoptycznej. System CTT 63/40U wprowa-
dził nowy elektryczny standard zasilania czujników centralnie z powierzchni, rejestrację 
pomiarów na wielokanałowych rejestratorach pisakowych oraz moŜliwość dowolnego 
przyporządkowania czujników urządzeniom wyłączającym energię elektryczną. System, 
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wdroŜony po raz pierwszy w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego w połowie lat 
70-tych, stanowił aŜ do początków lat 90-tych podstawowe zabezpieczenie metanome-
tryczne kopalń, a w niektórych stosowany jest do dnia dzisiejszego. Wg danych z 1994 r. 
[56] centrala CTT 63/40U w ilości 77 szt. stanowiła wtedy jeszcze 30% wszystkich eksplo-
atowanych systemów metanometrycznych. 

  Oczywiste zalety zastosowanego rozwiązania (sposób pomiaru, konstrukcja czuj-
ników, transmisja sygnałów, centralne iskrobezpieczne zasilanie instalacji obiektowej 
z powierzchni) zainspirowały konstruktorów do zastąpienia powierzchniowej części sys-
temu  dwoma oryginalnymi, krajowymi rozwiązaniami. Ideą pierwszego z nich było zastą-
pienie elektromechanicznego układu wybierania czujników przez układ zbudowany 
w oparciu o elementy scalone. Zaprojektowana zgodnie z tą ideą modułowa centrala me-
tanometryczna CMM-20 (CMM-20m) [30] umoŜliwiała obsługę 20 czujników  wg standar-
du CTT63/40U. Wg danych z 1994 r. [56] centrala CMM-20 (CMM-20m) w ilości 115 szt. 
stanowiła wtedy jeszcze 57% wszystkich eksploatowanych systemów metanometrycz-
nych.  

 Ideą drugiego, ciekawszego rozwiązania było zastąpienia powierzchniowej części 
systemu (elektromechaniczny układ wybierania czujników, rejestracja na taśmie papiero-
wej) minikomputerem wyposaŜonym w kanał przemysłowy i specjalne oprogramowanie 
uŜytkowe. Projekt cyfrowej centrali metanometrycznej CMC-1 był pierwszą w Polsce pró-
bą wykorzystania minikomputera (SMC-3) do realizacji tak odpowiedzialnego zadania 
jakim jest centralne zabezpieczenie metanometryczne kopalni [28, 29, 30]. W tym celu 
wykonano doświadczalną  instalację w kopalni "Wesoła" ("Lenin"), którą wszechstronnie 
przebadano w warunkach ruchowych w latach 1978 - 1979. W wyniku tych badań oraz 
doświadczeń z innych instalacji, wykorzystujących minikomputer SMC-3, została zaprojek-
towana jego przemysłowa wersja, nazwana PRS-4 [66] i przeznaczona do pracy w naj-
trudniejszych warunkach. PoniewaŜ CMC-1 róŜniła się od innych systemów monitorowa-
nia wbudowanymi funkcjami sterowania (wyłączanie i załączanie energii elektrycznej na 
dole kopalni), dla zapewnienia niezbędnej niezawodności zdublowano część powierzch-
niową systemu. Powstał w ten sposób dwukomputerowy system CMC-1/2. 

 Drugim waŜnym wydarzeniem tego okresu było zastosowanie w kopalni "Szom-
bierki" w 1976 roku minikomputera SMC-3 do analizy i prognozowania zagroŜeń tąpania-
mi [39]. SMC-3 wraz z urządzeniem do klasyfikacji sygnałów sejsmoakustycznych typu 
SMC-2s [17], wdroŜonym rok wcześniej stanowił przykład zastosowania techniki kompute-
rowej do zautomatyzowania najbardziej praco- i czasochłonnych czynności w procesie 
przygotowania prognozy zagroŜenia tąpaniami. 

 NiezaleŜnie od wdroŜenia systemów komputerowego wspomagania, które  w koń-
cu 1970 r. przyniosły pierwszą zmianę jakościową w dyspozytorni, cztery wydarzenia tego 
okresu wpłynęły decydująco na dalszy rozwój systemów monitorowania. Były to: 

• zaprojektowanie i wdroŜenie do produkcji w 1973 r. minikomputera SMC-3 [72] 
oraz  w 1979 r. jego przemysłowej wersji PRS-4 [66], 

• zakup w połowie lat 70 - tych systemu CTT 63/40U [15] oraz opracowanie na ba-
zie jego oczujnikowania i transmisji doświadczalnego, komputerowego systemu 
metanometrycznego CMC-1/2 [28, 29, 30], 

• opracowanie koncepcji prezentowania informacji dyspozytorskiej oraz projekt 
i wdroŜenie w 1978 r. w kopalni "Zofiówka" systemu kontroli przebiegu produkcji 
[7, 19], 
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• zastosowanie minikomputera SMC-3 do prognozowania zagroŜeń w kopalni 
"Szombierki" [39]. 

Przebieg wdraŜania systemów monitorowania w kopalniach w latach 70-tych przedsta-
wiono w tablicy 2. 

Tablica 2 - Przebieg wdraŜania systemów monitorowania w kopalniach w latach 70-tych 

System Czas i miejsce 
wdro Ŝenia Realizowane funkcje Konfiguracja Uwagi 

"S"  
- ZKMPW 

1970 r. 

Kop. "Jan" 

• kontrola pracy maszyn 

• bilansowanie wydobycia 

• sterowanie 

• minikomputer MKJ-
25 

• pamięć buforowa 

• transmisja TFF 

• tablica synoptycz-
na 

Sterowanie wymagało 
akceptacji dyspozytora 

"CES" 
- GIG 

1970 r. 

Kop. "Jan" 

• kontrola pracy maszyn 

• bilansowanie wydobycia 

• sterowanie 

• układ teletransmisji 

• transmisja UWP-3 

 

Przetwarzanie na kom-
puterze Odra 1204 

w GIG'u. 

Eksperyment zakończo-
no w maju 1971 r. 

"SNKD" - 
ZKMPW 

1973 r. 

Kop. "Siersza" 

• chronometraŜ pracy 
maszyn i urządzeń 

• bilansowanie wydobycia 
(punkty załadowcze, 
wywroty, szyb) 

• kontrola stanu bezpie-
czeństwa (odwadnianie, 
wentylacja, zabezpie-
czenie ppoŜ) 

• minikoputer MKJ-
25 

• układ sprzęŜenia 

• z obiektem UZO-4 

• transmisja TFF 

• tablica synoptycz-
na 

W 1976 r. minikomputer 
MKJ-25 zastąpiono 

przez  SMC-10. 

Na SMC-10 i UZO-4 
uruchomiono systemy  

SKND i SKST 

"SKRZ" - 
GIG 

1974 r. 

Kop. "ParyŜ" 

("Gen. Zawadz-
ki") 

• kontrola ruchu załogi w 
tym dołowej 

• sterowanie ruchem za-
łogi dołowej w sytu-
acjach zagroŜenia 

• ewidencja pracowników 

• komputer OD-
RA1325 

• kanał przemysłowy 
SMA 

• jednostka sterowa-
nia czytników SE-
KO-32 

• czytniki CEKO-3 

 

Kontrola całej załogi 

"SNKD" - 
EMAG 

1975 r. 

Kop. "Szczygło-
wice" 

• chronometraŜ pracy 
maszyn i urządzeń 

• bilansowanie wydobycia 
(punkty załadowcze, 
wywroty, szyb) 

• kontrola stanu bezpie-
czeństwa (odwadnianie, 
wentylacja, zabezpie-
czenie ppoŜ) 

• minikoputer MKJ-
25 

• układ sprzęŜenia 

• z obiektem UZO-4 

• transmisja TFF 

• tablica synoptycz-
na 

Oprogramowanie uzu-
pełniono o komputerową 

akwizycję przerw w 
urabianiu ścian  

KAPUŚ-3 

"CTT63 
/40U" 

1975 r. 

Kop. ROW 

• pomiar niskiego stęŜe-
nia metanu 

• pomiar wysokiego stę-
Ŝenia metanu 

• 2 stojakowa część 
powierzchniowa 

• matryca progra-
mowania wyłączeń 

Elektromechaniczny 
układ wybierania czujni-
ków. Istniała moŜliwość 
stosowania czujników 

temperatury 
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System Czas i miejsce 
wdro Ŝenia Realizowane funkcje Konfiguracja Uwagi 

• pomiar prędkości prze-
pływu powietrza 

• 40 czujników 

• 40 urządzeń wyłą-
czających 

• 4 minutowy cykl 
pomiarowy 

• 2 rejestratory 20 
kanałowe 

"SKRZ 
-300" 

EMAG 

1975 r. 

Kop. "Siersza" 

• kontrola ruchu załogi 

• sterowanie ruchem za-
łogi 

• ewidencja pracowników 

• minikoputer MKJ-
25 

• 5 czytników dowo-
dów kontrolnych 
CEKO-3 

Kontrola ograniczona 
do 300 pracowników 

dozoru 

"SNKD" - 
EMAG 

1976 r. 

Kop. "Wesoła" 

("Lenin") 

• kontrola pracy maszyn i 
urządzeń 

• kontrola pracy ciągów 
technologicznych ura-
biania i odstawy 

• bilansowanie wydobycia 
szybami 

• kontrola stanu pracy 
wentylatorów głównych i 
lokalnych 

• kontrola pracy metano-
mierzy Barbara ROW 

• projektowanie dołowych 
sieci elektrycznych 

• komputer 
T2000/20 

• kanał przemysłowy 

• transmisja TFF i 
CTT-32 

• tablica synoptycz-
na 

 

"SPZT" - 
EMAG 

1976 r. 

Kop.  
"Szombierki" 

• prognozowanie zagro-
Ŝeń tąpaniami wg me-
tod: sejsmoakustycznej, 
mikrosejsmicznej i wier-
ceń małośrednicowych 

• minikomputer 
SMC-3 

• rejestrator sygna-
łów sejsmoaku-
stycznych SMC-2s 

• transmisja sygna-
łów sejsmoaku-
stycznych SSA-1 

• geofony 

 

"SKST" - 
EMAG 

1976-1977 r. 

Kop. "Siersza" 

• kontrola pracy magistra-
li węglowej 

• kontrola pracy transpor-
tu 

• sterowanie magistrali 
węglowej 

• minikomputer 
SMC10 

• urządzenie sprzę-
Ŝenia z obiektem 
UZO-4 

• pulpit sterowania, 

• tablica synoptycz-
na 

• transmisja TFF 

 

SMC-10 i UZO-4  
wspólne z systemem 

SNKD 

"SNKD" - 
EMAG 

1977 r. 

Kop. "Dębień-
sko" 

• chronometraŜ pracy 
maszyn i urządzeń 

• bilansowanie wydobycia 
(punkty załadowcze, 
wywroty, szyb) 

• minikoputer MKJ-
25 

• układ sprzęŜenia 

• z obiektem UZO-4 

Przekształcony w system 
rozliczania gospodarki 
materiałowo - magazy-

nowej 
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System Czas i miejsce 
wdro Ŝenia Realizowane funkcje Konfiguracja Uwagi 

• kontrola stanu bezpie-
czeństwa (odwadnianie, 
wentylacja, zabezpie-
czenie ppoŜ) 

• transmisja TFF 

• tablica synoptycz-
na 

"I-EAD" - 
GIG, COIG, 

EMAG 

1975-1979 r. 

Kop. "Staszic", 
"Zofiówka" 

("Manifest Lip-
cowy"), "Wie-

czorek" 

• bilansowanie czasu 
pracy i przerw w pracy 
przodków 

• zestawienia awarii wg 
przyczyn 

• charakterystyki pracy 
punktów załadowczych i 
poziomów wydobyw-
czych 

• minikomputer 
SMC-3 

• transmisja CTT-32 

Przetwarzanie w COIG'u 
na komputerze ICL1904. 

SMC-3 w kop. Zofiówka 
wykorzystano w syste-
mie nadzoru i kontroli 

procesu produkcyjnego 
wg omówionej w tekście 

koncepcji 

"SNKPP" - 
EMAG 

1978 r. 

Kop. "Zofiówka" 
("Manifest Lip-

cowy") 

• kontrola i analiza pracy 
przodków ścianowych 

• kontrola i analiza przy 
odstawy głównej 

• bilansowanie wydobycia 
ze ścian 

• minikomputer 
SMC-3 

• transmisja CTT32 

Pierwowzór modułu 
HADES 

systemu MSD-80 

"SKRZ" - 
EMAG 

1979 r. 

kop. "Siersza" 

• kontrola ruchu załogi w 
tym dołowej 

• sterowanie ruchem za-
łogi dołowej w sytu-
acjach zagroŜenia 

• ewidencja pracowników 

• 2 minikomputery 
MERA 400 

• 2 kanały przemy-
słowe MPI-400 

• 2 jednostki stero-
wania czytników 
SEKO-1m 

• czytniki CEKO-4 

Kontrola całej załogi 

 

4.2.2. Modułowy system dyspozytorski MSD-80 

 W końcu lat 70. powszechna była opinia, Ŝe opracowanie funkcjonalnego 
i powielarnego systemu komputerowego wspomagania jest trudne ze względu na róŜno-
rodność i zmienność technologii oraz niejednolitą strukturę organizacyjną słuŜb dyspozy-
torskich. Ścierały się dwie tendencje [88]: 

• zastosowania jednego komputera o duŜej mocy obliczeniowej zdolnego do kon-
troli wszystkich procesów występujących w kopalni wzorem systemów pracują-
cych w kopalniach "Siersza" [50, 52] i "Wesoła" [10], 

• dekompozycji procesu technologicznego na poszczególne procesy jednostkowe 
i zastosowanie do kontroli kaŜdego z nich oddzielnego modułu złoŜonego z pro-
stego, taniego i niezawodnego minikomputera z odpowiednim zestawem czujni-
ków, transmisją sygnałów i dedykowanym oprogramowaniem uŜytkowym wzorem 
systemów w kopalni "Zofiówka" [7, 19] i "Szombierki" [39]. 

Decyzja o wyborze drugiego rozwiązania zrodziła modułowy system dyspozytorski MSD-
80, którego niezaprzeczalnymi zaletami były: 
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• łatwość wdraŜania wynikająca z ograniczonego funkcjonalnie zasięgu oddziały-
wania pojedynczego modułu, 

• swoboda dostosowania algorytmu działania do zmieniających się oczekiwań 
i potrzeb uŜytkownika, 

• wysoka niezawodność eksploatacyjna wynikająca z podziału funkcji. 

Bazą sprzętową systemu był przemysłowy minikomputer typu PRS-4 [66], akceptujący 
oprogramowanie komputerów HP2100 firmy Hewlett-Packard, opracowany i produkowany 
przez zaplecze badawczo-rozwojowe górnictwa. Podstawowymi modułami systemu MSD-
80 były (rys.5): 

• HADES przeznaczony do kontroli przebiegu procesu produkcyjnego oraz kontroli 
wybranych parametrów bezpieczeństwa [20], 

• CMC 1/2 przeznaczony do centralnego zabezpieczenia kopalni przed wybuchem 
metanu [28, 29, 30], 

• SAK przeznaczony do oceny zagroŜeń tąpaniami w oparciu o pasywne metody 
sejsmoakustyki [27], 

• SYLOK przeznaczony do automatycznej, natychmiastowej lokalizacji miejsca wy-
stąpienia wstrząsu i określania jego energii [26], 

• SWWP przeznaczony do wczesnego wykrywania poŜarów [48, 78]. 
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Rys.5. Modułowy system dyspozytorski MSD-80 

 Zadaniem systemu HADES była bieŜąca kontrola przebiegu i parametrów procesu 
produkcyjnego obejmująca: urabianie węgla, jego odstawę i transport, wydobycie szybami 
oraz monitorowanie wybranych parametrów stanu bezpieczeństwa: pracę wentylatorów 
głównych i lokalnych, pomp odwadniających, spręŜarek i tam wentylacyjnych stan instala-
cji przeciwpoŜarowych oraz poziom wody w rząpiach [20]. Źródłem informacji były czujniki 
dwustanowe zainstalowane w kopalni, których sygnały wyjściowe przez transmisję wielo-
krotną CTT 32  przekazywane były do kanału przemysłowego minikomputera PRS-4. 
Część powierzchniowa systemu składała się z czterech stojaków, w których umieszczano  
od 1 do 8 standardowo (lub 10 maksymalnie) kaset transmisji CTT 32, krosownicę sygna-
łów, minikomputer PRS-4 oraz czytnik i perforator. Liczba czujników obsługiwanych przez 
moduł HADES wynosiła do 352 standardowo (a 440 maksymalnie) zaspakajając ówcze-
sne potrzeby największych kopalń. Oprogramowanie systemowe i uŜytkowe wraz z bazą 
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danych, zawierającą konfigurację oraz bieŜące i historyczne stany kontrolowanych ma-
szyn, urządzeń i agregatów, umieszczone było w pamięci operacyjnej o pojemności 64 
kB. Zmusiło to projektantów systemu do przechowywania w bazie przetworzonych wstęp-
nie danych, a bieŜących pomiarów tylko w niezbędnym zakresie. Horyzont czasowy prze-
chowywania ograniczał się do 55 minut po zakończeniu kaŜdej zmiany. Wybrane wielko-
ści obliczeniowe np. wydobycie urobku szybami oraz rejestrowane w ładowniach prze-
chowywano przez następną dobę dla celów porównawczych. System realizował następu-
jące funkcje: 

• monitorowanie pracy przodków ścianowych, 

• monitorowanie pracy odstawy oddziałowej i głównej, 

• bilansowanie wydobycia oddziałów w punktach załadowczych i wywrotach, 

• bilansowanie wydobycia kopalni (szyby), 

• monitorowanie pracy kombajnów chodnikowych, 

• monitorowanie pracy wentylatorów głównych i lokalnych, pomp odwadniających, 
instalacji przeciw poŜarowych, spręŜarek, poziomu wody w zbiornikach itp. 

Rezultaty pracy systemu, w postaci komunikatów i zestawień raportowych, ujawniane były 
na ekranach monochromatycznych, tekstowych monitorów ekranowych umieszczonych w 
dyspozytorni, a takŜe w postaci wydruków dokumentujących przebieg kontrolowanych 
procesów. Dla uwolnienia dyspozytora od informacji nieistotnej (wtórnej) stosowano se-
lekcję strukturalną i czasową z dwoma dowolnie ustalanymi dla kaŜdego urządzenia  cza-
sami. 

 System CMC-1/2 przeznaczony był do centralnego zabezpieczenia metanome-
trycznego kopalni [28, 29, 30]. W części obiektowej bazował na podzespołach centrali 
metanometrycznej CTT63/40U, produkowanej w Polsce na podstawie licencji Oldhama. 
Część powierzchniową tworzyły trzy stojaki zawierające dwa minikomputery PRS-4 ze 
specjalizowanym kanałem przemysłowym BOL, bariery separujące iskrobezpieczną insta-
lację dołową od części powierzchniowej nieiskrobezpiecznej, czytnik i perforator. Na ze-
wnątrz stojaków umieszczano dwa zestawy drukarki i monochromatycznego, tekstowego 
monitora ekranowego, po jednym dla kaŜdego komputera. KaŜdy z minikomputerów PRS-
4 kontrolował 64 czujniki analogowe (niskiego stęŜenia metanu, wysokiego stęŜenia me-
tanu i prędkości przepływu powietrza) oraz 64 urządzenia wyłączające energię elektrycz-
ną w zagroŜonym rejonie kopalni. Specjalizowane oprogramowanie uŜytkowe i systemo-
we wraz z bazą danych pomiarowych mieściło się w pamięci operacyjnej komputera o 
pojemności 64 kB. Pomiar realizowany był automatycznie (4-o minutowy cykl pomiaru dla 
kaŜdego czujnika), z moŜliwością dokonywania przez dyspozytora niezaleŜnie pomiaru 
ręcznego. Wyniki pomiarów porównywano z zadanymi progami ostrzegawczymi i alarmo-
wymi. Przekroczenie progu ostrzegawczego wyzwalało alarm informujący dyspozytora o 
zdarzeniu, a przekroczenie progu alarmowego powodowało automatyczne wyłączenie 
energii elektrycznej w zagroŜonym rejonie. Reakcje takie wywoływało przewyŜszenie 
ustawionych progów dla czujników niskiej koncentracji metanu oraz obniŜenie poniŜej 
nastawionych wartości dla czujników wysokiej koncentracji metanu i anemometrów (czuj-
ników prędkości przepływu powietrza). Załączenie energii elektrycznej, moŜliwe po po-
wrocie mierzonego parametru do normy, wymagało akceptacji dyspozytora. 

 CMC-1/2 (w wykonaniu 1-no komputerowym) dostosowano równieŜ do wczesne-
go wykrywania poŜarów endo- i egzogenicznych, tworząc kolejny system SWWP [48, 78]. 
Modyfikacja polegała na zmianie oczujnikowania (na analizatory tlenku węgla, czujniki 
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obecności dymu, czujniki róŜnicy ciśnień, czujniki temperatury powietrza i górotworu, 
anemometry) oraz oprogramowania uŜytkowego, które uzupełniono specjalnymi procedu-
rami pomiarowymi oraz przetwarzającymi. 

 Systemy HADES i CMC-1/2 stanowiły wyposaŜenie dyspozytorni głównej (lub 
dyspozytorni głównej - HADES i dyspozytorni metanometrycznej - CMC-1/2) natomiast 
pozostałe, ze względu na specjalistyczną obsługę szczególnie w zakresie interpretacji 
wyników przetwarzania, stanowiły wyposaŜenie działów tąpań (SAK i SYLOK) i wentylacji 
(SWWP). Podobne funkcje jak SYLOK realizował system LKZ [ ] zaprojektowany w GIG-u. 

 Modułowy system dyspozytorski typu MSD-80, wdroŜony po raz pierwszy w roku 
1980 w kopalniach: "Wesoła" (CMC-1/2), "Moszczenica" (HADES) i "Szombierki" (SAK), 
był szczytowym osiągnięciem okresu stosowania statycznych tablic synoptycznych uzu-
pełnionych komputerowym systemem wspomagania. System MSD-80 stał się w latach 80. 
standardowym wyposaŜeniem dyspozytorni kopalnianych, działów tąpań i wentylacji. Ogó-
łem wdroŜono ponad 80 modułów, z których wiele pracuje do dnia dzisiejszego. Był takŜe 
przedmiotem eksportu, a licencję na wytwarzanie modułów oceny zagroŜeń tąpaniami 
i lokalizacji wstrząsów sprzedano w połowie lat 80. do Chin. Był to wtedy jedyny w Polsce 
przypadek sprzedaŜy licencji na wytwarzanie systemu komputerowego. 

 Z upływem czasu poszczególne moduły doskonalono uwzględniając o doświad-
czenia eksploatacyjne, uwagi uŜytkowników oraz nowe moŜliwości techniczne. W tym 
ostatnim aspekcie na uwagę zasługuje zastąpienie pamięci ferrytowej rdzeniowej przez 
półprzewodnikową SRAM oraz wyposaŜenie komputera PRS-4 w pamięci zewnętrzne 
(kasetową PK-1, floppy dysk SP 45 DE) co znacznie zwiększyło moŜliwości funkcjonalne 
modułów, głównie w zakresie archiwizacji. 

 Stan wdroŜeń systemów monitorowania w kopalniach pod koniec lat 80 przedsta-
wia tablica 3. 

Tablica 3 - Systemy monitorowania w kopalniach - koniec lat 80 - tych 

System HADES 
CMC-1/2 
CMM-20 

CTT63/40U 
SWWP SAK SYLOK 

Liczba kopal ń (wdro Ŝeń) 26 
7 

(115) 
(77) 

2 32 16 

 

4.3. Graficzna prezentacja informacji i modułowy system 
dyspozytorski MSD-90 

 Komunikaty tekstowe, dostarczane przez komputerowy system wspomagania 
dyspozytora, ułatwiały monitorowanie procesu technologicznego i stanu bezpieczeństwa, 
skracając czas reakcji na istotne zmiany zachodzące w kopalni. Ten sposób prezentacji 
okazał się wystarczający do czasu. Rosnąca liczba zdarzeń wymagających reakcji dyspo-
zytora zwiększała lawinowo liczbę komunikatów tekstowych prezentowanych na ekranach 
monitorów. Ograniczone pole obrazowe stosowanych monitorów nie pozwalało na wy-
świetlenie wszystkich niezbędnych informacji, szczególnie w sytuacjach awaryjnych kiedy 
istotne zdarzenia występują jednocześnie. Percepcja tak prezentowanych informacji sta-
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wała się coraz trudniejsza i wymagała zmiany. PoniewaŜ, jak powszechnie wiadomo, per-
cepcja obrazów jest najłatwiejszym sposobem przyjmowania informacji postanowiono 
zastąpić komunikaty tekstowe obrazami (planszami graficznymi). RóŜnica  w percepcji 
komunikatów tekstowych i obrazów jest podobna do róŜnicy przy korzystaniu z zegarków 
wyposaŜonych w wyświetlacz cyfrowy i tradycyjny analogowy (tarcza i wskazówki). 
W pierwszym przypadku cyfrowy zapis czasu tłumaczony jest podświadomie na połoŜenie 
wskazówek podczas gdy w drugim wystarcza rzut oka na tarczę zegarka. Zasada ta legła 
u podstaw przedstawionej w 1984 roku [86, 87] koncepcji dynamicznej tablicy synoptycz-
nej czyli zestawu barwnych monitorów graficznych pozwalających na wyświetlanie infor-
macji technologicznych w postaci plansz (obrazów).  

 Opracowanie dynamicznej tablicy synoptycznej poprzedzono eksperymentami 
przeprowadzonymi w kopalni "Murcki" w 1986 roku. WyposaŜono pracujący tam system 
HADES w monitor semigraficzny (właściwie kolorowy odbiornik telewizyjny z wbudowa-
nym detektorem teletekstu) przeznaczony do obserwacji 4 plansz technologicznych. 
Wprowadzona zmiana prezentowania informacji spotkała się z przychylnym przyjęciem 
dyspozytorów potwierdzając trafność wybranej koncepcji oraz celowość prowadzenia 
dalszych prac. 

 Dynamiczna tablica synoptyczna DTS-1 [24] był to zestaw 6-ciu monitorów semi-
graficznych kolorowych typu TWMC-63 o przekątnej 23" i rozdzielczości  25 linii po 80 
znaków. Monitory sterowane były przez mikrokomputer wyposaŜony ponadto w monitor 
monochromatyczny do prezentacji komunikatów i zestawień oraz drukarkę do sporządza-
nia raportów. Na planszach technologicznych (obrazach) przedstawiających poziomy, 
rejony, ściany itp. umieszczano symbole urządzeń technologicznych i czujników zainsta-
lowanych na dole i powierzchni kopalni. Za pomocą atrybutów koloru, inwersji i migotania 
prezentowano stan kontrolowanych maszyn, urządzeń i agregatów oraz i stany czujników 
charakteryzujących bezpieczeństwo. KaŜdy z monitorów mógł prezentować inną planszę 
co pozwalało dyspozytorowi dobrać zestaw  informacji aktualnie najpotrzebniejszy. 

 Zastosowanie dynamicznej tablicy synoptycznej w kopalni "Moszczenica" w 1988 
roku okazało się następną trafną zmianą jakościową w rozwoju systemów monitorowania 
w kopalniach. Graficzna prezentacja ułatwiała percepcję informacji powodując stopniowe 
zastępowanie rozwiązań poprzedniej generacji.  

 Pojawieniu się dynamicznych tablic synoptycznych towarzyszył proces moderni-
zowania systemu MSD-80 będący wynikiem dotychczasowej eksploatacji oraz  udostęp-
nienia nowych technologii, głównie mikroprocesorowych. System dyspozytorski nowej 
generacji typu MSD-90 [77, 86, 87] odchodził od stosowanego do tej pory podziału funk-
cjonalnego na rzecz podziału terytorialnego, przewidywał zastosowanie dołowych koncen-
tratorów danych oraz wydzielenie trzech gałęzi w powierzchniowej części systemu, prze-
znaczonych do monitorowania produkcji, przewietrzania i oceny zagroŜeń tąpaniami. 
W pierwszym etapie modernizacji moduły systemu MSD-80 zastępowane były przez nową 
generację urządzeń systemu MSD-90. I tak: 

• HADES zastępowano systemem kontroli produkcji mikroHADES [24], 

• SAK zastępowano stacjonarną aparaturą sejsmoakustyczną ARES [31], 

• SYLOK zastępowano systemem mikrosejsmologicznym ARAMIS [43], 

• CMC-1/2 zastępowano systemem metanometrycznym CMC-3 i CMC-3M [55], 

• SWWP zastępowano systemem alarmowania poŜarowego SAP-1 [67]. 

Na podobnej zasadzie GiG zastępował LKZ systemem AS [ ]. 



Monitorowanie procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa ... 

32 

 W drugim etapie modernizacji systemy CMC-3 (CMC-3M) i SAP-1 zintegrowano 
w system metanowo – poŜarowy  typu SMP [57] oraz przystąpiono do opracowywania 
zintegrowanego systemu oceny zagroŜeń tąpaniami.  

 Dołowe koncentratory danych CCD [13, 55, 67], przystosowane do pomiarów 
parametrów przewietrzania, zastosowano w systemach CMC-3 [55] i SAP-1 [67]. Koncen-
tratory tego typu nie mogły współpracować z czujnikami dwustanowymi przeznaczonymi 
do kontroli parametrów produkcji w tym z najpopularniejszymi z nich typu CP-10. Dopiero 
następny model koncentratora typu CCD-1 zapewniał taką moŜliwość [58, 79]. 

 

Rys.6. Modułowy system dyspozytorski typu MSD-90 

 System mikroHADES [24] róŜnił się od HADES'a [20] moŜliwością kontroli znacz-
nie większej liczby sygnałów, archiwizowaniem danych pomiarowych przez okres conajm-
niej jednej doby. Uzyskano to dzięki wyposaŜeniu mikroHADES'a w pamięci na dyskach 
elastycznych 5,25' i dyski elektroniczne RAM oraz oryginalny sposób pobierania danych 
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z transmisji redukujący liczbę połączeń kablowych. Moduł mikroHADES przyjmował i prze-
twarzał sygnały z 1830 wejść dwustanowych oraz 96 licznikowych. Dzięki zastosowaniu 
specjalnego matrycowego multipleksera moŜliwe było sekwencyjne pobieranie stanu 
wszystkich 1926 sygnałów. Zastosowanie matrycy wyeliminowało równieŜ potrzebę prze-
krosowywania sygnałów z transmisji związanego z ciągłą zmianą struktury przestrzennej 
kopalni (zabudową i likwidacją czujników). Wśród wszystkich czujników wyróŜniono grupę 
255, dla których stosowano pełny zakres przetwarzania podczas gdy dla pozostałych 
zostało ono ograniczone tylko do najistotniejszych parametrów. Wprowadzono równieŜ 
pojęcie "logicznego czujnika dwustanowego", którego stan 0 / 1 był wynikiem stanu zdefi-
niowanych czujników fizycznych powiązanych swobodnie programowalnymi zaleŜnościa-
mi logicznymi (iloczyn i suma logiczna, negacja). 

 Najistotniejszą zmianą odróŜniającą system CMC-3 [55] od rozwiązania poprzed-
niego była zmiana części czujnikowej i transmisyjnej, zastosowanie pomiaru ciągłego 
w miejsce poprzedniego cyklicznego 4 - minutowego (wywodzącego się jeszcze z syste-
mu CTT63/40U), zmiana strategii wyłączania energii elektrycznej oraz mikroprocesorowa 
technologia wykonania. Przejście z pomiaru cyklicznego na ciągły zostało wymuszone 
występującymi przypadkami gwałtownego wypływu metanu w kopalniach, w których po-
przedni cykliczny sposób pomiaru okazał się niewystarczający. Nowe, mikroprocesorowe 
czujniki stęŜenia metanu umoŜliwiały ponadto pomiar w całym zakresie 0 - 100% CH4, 
a nie jak poprzednio w zakresie 0 - 5% CH4. Odmiennie zrealizowano wyłączanie energii 
elektrycznej. Przekroczenie progu alarmowego powodowało natychmiastowe wyłączenie 
energii elektrycznej, a informacja o tym zdarzeniu docierała na powierzchnię w czasie nie 
dłuŜszym niŜ 12 sekund. Wynikało to z cyklu pracy centrali powierzchniowej odczytującej 
wartość zmierzoną i stan metanomierzy co 12 sekund. W systemie zachowano zasadę 
centralnego zasilania części dołowej z powierzchni dla uniezaleŜnienia się od zawodnych 
dołowych sieci zasilających. KaŜdy metanomierz wyposaŜony był w bufor akumulatorowy 
zapewniający 8 - godzinną pracę bez kontaktu z powierzchnią (np. podczas uszkodzenia 
linii transmisyjnej). System CMC-3 wdroŜono po raz pierwszy w kopalni "Halemba" 
w 1990r. 

 Wykorzystując podzespoły transmisji CMC-3 współpracujące, za pośrednictwem 
centralek dołowych (koncentratorów informacji z czujników) typu CCD, z analizatorami 
tlenku węgla i tlenu, czujnikami dymu, czujnikami temperatury powietrza i górotworu, 
anemometrami i czujnikami róŜnicy ciśnienia zbudowano system alarmowania poŜarowe-
go SAP-1 [67], który wdroŜono po raz pierwszy w kopalni "Miechowice" w 1993r.   

 Rozpowszechnienie systemów monitorowania w dyspozytorniach doprowadziło 
do sytuacji, w której dyspozytor główny kontrolował na dynamicznej tablicy synoptycznej 
przebieg procesu produkcyjnego i wybranych parametrów bezpieczeństwa nie dyspono-
wał natomiast wiedzą na temat stanu zagroŜeń wentylacyjnych, metanowych 
i poŜarowych. I odwrotnie dyspozytor bezpieczeństwa mając informacje o  stanie zagro-
Ŝeń wentylacyjnych, metanowych i poŜarowych nie dysponował danymi na temat przebie-
gu procesu produkcyjnego, w szczególności stanu pracy rozdzielni elektrycznych, stanu 
załączenia i wyłączenia energii elektrycznej w rejonach itp. Ponadto dyspozytorzy często 
mieli przed sobą terminale róŜnych systemów wymagających obsługi operatorskiej. JuŜ 
w systemie CMC-1/2 dyspozytor metanometrii obsługiwał dwa terminale monitorowe 
i dwie drukarki. Podobnie dyspozytor główny w kopalni zagroŜonej poŜarami musiał ob-
sługiwać dynamiczną tablicę synoptyczną i terminal systemu alarmowania poŜarowego. 
Informacje dostępne w dyspozytorniach docierały do dozoru tylko w postaci wydruków 
raportowych sporządzanych okresowo, a nie były dostępne na bieŜąco. Tymczasem bie-
Ŝące informacje były często niezbędne dla podejmowania właściwych decyzji. Rozwiąza-
nie znaleziono w trakcie modernizacji dynamicznej tablicy synoptycznej DTS-1. Celem 
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podstawowym modernizacji przeprowadzonej w roku 1992 r. było zastąpienie  semigrafiki 
- grafiką, a specjalizowanych mikrokomputerów - klasycznymi komputerami IBM PC. Po-
niewaŜ dostępne były rozwiązania sieciowe - sieci Novell, postanowiono wykorzystań 
nowe moŜliwości do rozpowszechnienia bieŜących informacji o przebiegu procesu techno-
logicznego i stanie bezpieczeństwa, dostępnych w dyspozytorniach, na stanowiska dozo-
ru wyŜszego. Nowo opracowana dynamiczna tablica synoptyczna typu ZEFIR [21, 22] 
współpracowała z systemem mikroHADES, w zakresie akwizycji sygnałów dwustanowych, 
oraz systemami CMC-3 i SAP-1, w zakresie analogowych sygnałów (pomiarów) parame-
trów bezpieczeństwa (wentylacja, metan i poŜary). Informacje z tych autonomicznych 
systemów pomiarowych (pomiarowo - sterujących) przechowywane były w bazie danych 
systemu dyspozytorskiego przez okres wielu miesięcy, umoŜliwiając prowadzenie 
wszechstronnych analiz. Wyniki pracy systemów pomiarowych dostępne były w postaci 
źródłowej (stan urządzenia, wynik pomiaru parametru) i przetworzonej (zestawienia, ra-
porty, komunikaty) na ekranach dynamicznej tablicy synoptycznej w dyspozytorniach oraz 
na terminalach monitorowych dozoru wyŜszego.  

 Pewien problem stanowiła akwizycja pomiarów metanometrii cyklicznej 
(CTT63/40U, CMM-20) nie przystosowanej do współpracy z systemami komputerowymi. 
Rozwiązaniem było opracowanie systemu komputerowego wspomagania dyspozytora 
metanometrii SWµP, który umoŜliwiał akwizycję pomiarów z central: CTT63/40U, CMM-20 
oraz archiwizację danych, obsługę poleceń operatora, sterowanie i wizualizację sytuacji 
metanowej kopalni. SWµP współpracuje z ZEFIR'em udostępniając swoją autonomiczną 
bazę danych oraz wyniki pomiarów bieŜących, otrzymując zwrotnie informacje o połoŜeniu 
tam wentylacyjnych, stanie pracy wentylatorów oraz pomiary z innych systemów np. me-
tanometrii ciągłej. 

 W pierwszej połowie lat 90 - tych pojawił się na rynku Venturon - uniwersalny sys-
tem do róŜnych zastosowań [32]. W praktyce jest wykorzystywany do kontroli zagroŜeń 
gazowych (metan, poŜary), kontroli przebiegu produkcji i automatyzacji wybranych proce-
sów (załadunek skipów). Koncepcję sytemu oparto na stacyjkach dołowych, swobodnie 
programowalnych na podobieństwo sterowników przemysłowych PLC, współpracujących 
z czujnikami, elementami wykonawczymi oraz stacją powierzchniową. Zrezygnowano 
z zasady centralnego zasilania instalacji dołowej z powierzchni co powoduje konieczność 
zastosowania iskrobezpiecznych zasilaczy dołowych zwiększając rozmiary niezbędnego 
okablowania. Stacyjki lokalne zapewniają autonomiczną realizację wszystkich funkcji, 
równieŜ wyłączania energii elektrycznej w zagroŜonym rejonie. Nie jest to jednak system 
monitorowania, a próba uzupełnienia konfiguracji o własną centralną stację dyspozytorską 
zakończyła się niepowodzeniem. Dlatego Venturon jest stosowany łącznie z klasycznymi 
systemami SCADA w kopalniach miedzi lub systemami SWµP i ZEFIR, w kopalniach wę-
gla kamiennego. Pierwsze wdroŜenie systemu Venturon miało miejsce w 1994 r. w kopal-
ni "Wieczorek". 

 Wreszcie w połowie lat 90 - tych, wykorzystując doświadczenia zarówno 
z eksploatacji metanometrii ciągłej CMC-3 jak równieŜ systemu alarmowania poŜarowego 
SAP-1, opracowano zintegrowany system metanowo - poŜarowy SMP. System bazuje na 
nowej konstrukcji centrali CMC-3M ze sterownikiem IBM PC oraz  wykorzystuje  wszystkie 
typy czujników współpracujące z systemami CMC-3 oraz SAP-1, jak równieŜ nowy meta-
nomierz mikroprocesorowy o korzystniejszych parametrach eksploatacyjnych (mniejsze 
gabaryty i masa). Cechami odróŜniającymi system SMP [57] od poprzednich jest połącze-
nie funkcji: 

• kontroli zagroŜeń metanowych oraz wczesnego wykrywania poŜarów, 
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• realizacji 3-poziomowego wyłączania energii elektrycznej (przez metanomierz mi-
kroprocesorowy, centralkę dołową oraz przez komputer centralny systemu) 
z kontrolą pracy wentylacji, 

a takŜe wzbogacona prezentacja wyników przetwarzania, archiwizowanie danych pomia-
rowych oraz poczynań dyspozytora. Pierwsze wdroŜenia systemu SMP miały miejsce 
w Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółce Węglowej w połowie lat 90 - tych.  

 Dynamiczna tablica synoptyczna współpracująca z autonomicznymi systemami 
pomiarowymi stanowi obecnie w ponad połowie wszystkich kopalń, wraz z tablicami sta-
tycznymi, bardzo efektywne narzędzie pracy dyspozytora.  

 Stan wdroŜeń systemów monitorowania w kopalniach w połowie lat 90-tych 
przedstawia tablica 4. 

Tablica 4 - Systemy monitorowania w kopalniach - połowa lat 90 - tych 

System HADES 

Mikro 
HADES 

- 

DTS/Zefir 

CMC-1/2 

CMM-20 

CTT63/ 
40U 

CMC-3 SAP-1 
SAK  

ARES 

SYLOK 

ARAMIS 

Liczba kopal ń (systemów) 11 
22 

-10/12 

6 

(115) 

(77) 

5 4 
30 

22 

17 

10 
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Praktyka ujawniania informacji 
w dyspozytorniach kopalnianych 

 

5 
 

 

 Podstawowym zadaniem monitorowania w dyspozytorni jest bieŜąca prezentacja 
stanu procesu produkcyjnego i bezpieczeństwa kopalni oraz przygotowanie danych dla 
dokumentowania przebiegu procesów oraz ewentualnej, późniejszej analizy. Do dyspozy-
torni napływają na bieŜąco następujące rodzaje informacji: 

• jakościowa z instalacji czujnikowej (czujniki dwustanowe głównie technologiczne, 
ale takŜe wybranych parametrów bezpieczeństwa), 

• ilościowa z instalacji czujnikowej (czujniki analogowe głównie do ciągłych pomia-
rów parametrów bezpieczeństwa), 

• ilościowa z instalacji czujnikowej (czujniki dwustanowe impulsowe głównie doty-
czące wielkości produkcji), 

• ilościowa nieczujnikowa (uzyskiwana przez środki łączności np. obłoŜenia załogi, 
ustalanie przyczyny awarii itp.). 

Celem systemów monitorowania jest pomóc w najefektywniejszym przekazaniu  informacji 
w przyjaznej dla uŜytkownika postaci, zarówno do dyspozytora, jak teŜ do zainteresowa-
nych osób dozoru, a takŜe odciąŜenie dyspozytora od  rutynowych czynności w zakresie 
sporządzania stosownej dokumentacji. Dlatego od połowy lat 50 - tych dyspozytornie 
w polskich kopalniach  wyposaŜa się w rozbudowane zestawy urządzeń kontroli i nadzoru. 
Występujące w górnictwie zagroŜenia oraz zmienność warunków eksploatacji potęgują te 
potrzeby. Nic dziwnego, Ŝe górnictwo polskie, jako jedno z pierwszych wprowadziło tech-
nikę komputerową dla potrzeb bieŜącego nadzoru dyspozytorskiego. Na podstawie otrzy-
mywanych informacji dyspozytor podejmuje decyzje w zakresie operatywnego kierowania 
i koordynacji działań poszczególnych słuŜb np. usuwających awarie, przygotowujących 
front robót, dostarczających materiały itp.  

 W przedstawionym wcześniej rozwoju systemów monitorowania w dyspozytor-
niach polskich kopalń wyróŜniono trzy okresy, w których podstawowym narzędziem pracy 
dyspozytora były odpowiednio: 

• klasyczne, niekomputerowe urządzenia dyspozytorskie ze statycznymi tablicami 
synoptycznymi, 

• statyczne tablice synoptyczne uzupełnione komputerowymi systemami wspoma-
gania, 

• dynamiczne tablice synoptyczne. 
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5.1. Statyczne tablice synoptyczne 

 Klasyczne, niekomputerowe urządzenia dyspozytorskie (DKZ-60, PUD/G-59, 
WSP-63, CDK-66 i własne rozwiązania kopalń) stosowane były powszechnie w latach 
1956 - 1980 (tablica 1), chociaŜ juŜ od końca 1970 r. starano się uzupełnić je, w mniej lub 
bardziej udany sposób, układami komputerowego wspomagania (tablica 2). Istotnym ele-
mentem wyposaŜenia urządzeń dyspozytorskich były statyczne tablice synoptyczne słu-
Ŝące do ujawniania i prezentacji informacji. Statyczne tablice synoptyczne są najbardziej 
rozpowszechnionym urządzeniem słuŜącym, w polskich kopalniach, do przedstawiania 
stanu produkcji i bezpieczeństwa; występują praktycznie we wszystkich kopalniach. Sto-
sowano tablice róŜnej konstrukcji ale najbardziej rozpowszechniły się cztery rodzaje wyko-
rzystujące: 

• rysunek na szkle, 

• elementy kostkowe, 

• płyty perforowane, 

• elementy mozaikowe. 

 Statyczne tablice synoptyczne wykorzystuj ące rysunek na szkle  [71] stoso-
wane były w urządzeniach dyspozytorskich typu DKZ-60 i ZDT-G - "Elektrometal" (podob-
ne do tablic urządzenia WSP-63). Pomimo wykorzystywania podobnej zasady odwzoro-
wania obydwa rozwiązania róŜniły się technologią wykonania.  

 Tablica urządzenia DKZ-60 wykonana była jako barwny rysunek na pojedynczej 
płycie szklanej (chociaŜ były równieŜ wykonywane wersje z dwoma płytami szklanymi, 
jednej ze schematami technologicznymi, a drugiej ze schematem wentylacyjnym 
i rozmieszczeniem czujników bezpieczeństwa). Symbole kontrolowanych obiektów, urzą-
dzeń i czujników namalowane na płycie, podświetlane były przez umieszczone za płytą 
Ŝarówki teletechniczne. Główną wadą tak wykonanej tablicy była trudność aktualizowania 
rysunku zgodnie ze zmianami zachodzącymi w kopalni.  

 Tablica ZDT-G wykonana była z wielu połączonych z sobą paneli. Panel tworzyła 
rama i płyta ze szkła organicznego z rysunkiem odwzorowującym fragment ciągu techno-
logicznego, schematu wentylacyjnego, zestawienie parametrów kontrolowanego urządze-
nia itp. Do płyty, od tyłu, przyklejone były światłowody podświetlające symbole maszyn, 
urządzeń i czujników. Zmiana struktury kopalni wymagała wymiany panelu lub paneli, 
a tablice takiej konstrukcji zawierały ich zazwyczaj wiele. Na centralnym panelu odwzoro-
wywano schemat wentylacyjny, na którym nanoszono sygnalizatory połoŜenia tam, pracy 
wentylatorów, symbole sygnalizatorów alarmowych oraz innych parametrów bezpieczeń-
stwa. Po obu stronach centralnego umieszczano panele przeznaczone do kontroli pracy 
poszczególnych oddziałów wydobywczych. Tablicę takiej konstrukcji, składającą się z 22 
paneli, zastosowano w kopalni "Siersza" wraz z systemem "S" (rys.3). 

 Statyczne tablice synoptyczne kostkowe [81] stosowane były w urządzeniu 
PUD/G-59. Technologia ich wykonania polegała na wypełnieniu kratownicy, o wymiarach 
1080 x 920 [mm], kostkami typu AW-ZWUS o wymiarach 40 x 40 [mm] kaŜda. 
W kratownicy mieściło się 621 kostek. Na powierzchni czołowej kostek naniesione były 
symbole pozwalające na tworzenie schematów technologicznych i wentylacyjnych. Kostki 
przeznaczone do animacji zawierały Ŝarówki teletechniczne podświetlające naniesione 
symbole. Konstrukcja tablicy umoŜliwiała dokonywanie zmian i uzupełnień w ślad za 
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zmianami struktury kopalni, ale jej rozmiary i asortyment kostek, dostosowany do zasto-
sowań kolejowych, utrudniały odwzorowanie skomplikowanej struktury przestrzennej ko-
palni.  

 Statyczne tablice synoptyczne wykorzystuj ące płyty perforowane [81, 82] 
stosowane były w urządzeniu CDK-66. Była to wolno stojąca konstrukcja wykonana 
w formie tryptyku, którego część centralna zawierała uproszczony schemat wentylacyjny 
kopalni z sygnalizatorami stanu bezpieczeństwa, a części boczne schematy technologicz-
ne oddziałów produkcyjnych oraz pomocniczych. Gęsta perforacja płyt pozwalała na 
umieszczanie kolorowych listewek przeznaczonych do tworzenia schematów mnemo-
technicznych. Na płycie umieszczano sygnalizatory świetlne kwadratowe, o wymiarach 40 
x 40 [mm], dla  odwzorowania stanu pracy maszyn i urządzeń technologicznych oraz 
okrągłe, o średnicy 40 [mm], dla odwzorowania parametrów bezpieczeństwa. Przyjęto 
zasadę sygnalizacji na "ciemno" tzn. stany poprawne nie były wyświetlane. Rozmiary ta-
blicy 12 x 4 [m] pozwalały na przedstawienie całej kopalni, a zasada tworzenia schematów 
mnemotechncznych umoŜliwiała stosunkowo łatwe ich modyfikowanie i uzupełnianie. 

 Statyczne tablice synoptyczne mozaikowe typu FTM [49, 71] opracowane 
zostały i produkowane były głównie  dla stosowania w energetyce zawodowej. Tablicę 
tworzyły  segmenty o wymiarach 1500 x 1000 [mm] (lub na Ŝyczenie inne). KaŜdy z seg-
mentów tablicy wypełniano modułami mozaiki o wymiarach 25 x 25 [mm]. Powierzchnia 
czołowa modułu mozaiki była wymienna i mogła być wykonana: 

• w kolorze tła bez jakichkolwiek symboli, 

• z naniesionymi symbolami do budowy schematów mnemotechnicznych, 

• z naniesionymi symbolami i punktami świetlnymi (sygnalizatorami). 

Dla czytelnego przedstawienia informacji przyjęto następujące przyporządkowanie kolo-
rów: 

• dla tła - biały, jasnoszary, jasnozielony i jasnoniebieski, 

• dla schematów technologicznych - czarny, 

• dla przekopów z prądem świeŜego i zuŜytego powietrza odpowiednio - czerwony 
i niebieski, 

• dla sygnalizacji: 

o pracy maszyn i urządzeń - zielony, 

o postoju maszyn i urządzeń - biały, 

o stanów przekroczenia parametrów bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń - 
Ŝółty, 

o stanów zagroŜenia bezpieczeństwa - czerwony, 

o stanu załączenia napięcia urządzeń energetycznych - niebieski. 

Przykład odwzorowania na tablicy mozaikowej rejonu wydobywczego pokazano na rys.7. 

 KaŜda ściana rejonu reprezentowana jest przez 6 sygnalizatorów informujących 
o stanie pracy: 
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• kombajnu (struga),  

• przenośnika ścianowego,  

• przenośnika podścianowego, 

• przenośnika odstawy ścianowej, 

• zbiorczy sygnalizator przekroczenia jednego z parametrów bezpieczeństwa: stę-
Ŝenia metanu i tlenku węgla, prędkości powietrza, ciśnienia wody w rurociągu 
przeciwpoŜarowym, depresji itp., 

• a takŜe stale podświetlone oznaczenie lub numer ściany.  

Przy 16 - tu ścianach, co nie naleŜało do wyjątków, dla monitorowania tylko pracy przod-
ków wydobywczych dyspozytor miał przed sobą 96 sygnalizatorów. A przecieŜ dochodziły 
jeszcze sygnalizatory pracy innych maszyn i urządzeń takich jak: szyby, wentylatory 
główne i lokalne, spręŜarki, pompy, kombajny chodnikowe, poziomy w zbiornikach itp. 
W wielu przypadkach przed dyspozytorem było kilkaset elementów sygnalizujących stan 
pracy i bezpieczeństwa.  

 

 

 

Rys.7. Rejon wydobywczy na statycznej tablicy synoptycznej mozaikowej wg [71] 
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 Sygnalizatory sterowane były wprost z transmisji sygnałów dwustanowych. Często 
jednak, dla ułatwienia pracy dyspozytorów, stosowano urządzenie typu USO-2 [59], które 
po kaŜdej zmianie stanu  kontrolowanego parametru pulsowaniem sygnalizatora 
i natarczywym sygnałem akustycznym zmuszało obsługę do działania. USO-2 realizowało 
prezentację informacji wg następującego algorytmu: 

• stan pracy maszyny (urządzenia) - sygnalizator świecił światłem zielonym, 

• zatrzymanie maszyny (urządzenia) - sygnalizator świecił światłem białym pulsują-
cym, 

• po przyjęciu przez dyspozytora informacji o zatrzymaniu maszyny (urządzenia) - 
sygnalizator świecił światłem białym, 

• uruchomienie maszyny (urządzenia) - sygnalizator świecił światłem zielonym pul-
sującym, 

• po przyjęciu przez dyspozytora informacji o uruchomieniu maszyny (urządzenia) - 
sygnalizator świecił światłem zielonym. 

W podobny sposób sygnalizowano zmianę i stan parametrów bezpieczeństwa. 

 Tablica mozaikowa była najdoskonalszym rozwiązaniem w klasie klasycznych 
urządzeń dyspozytorskich. UmoŜliwiała znaczne zmniejszenie schematów poszczegól-
nych ciągów technologicznych oraz elementów schematu przestrzennego przewietrzania 
kopalni. Tablicę tego typu zastosowano po  raz pierwszy w kopalni "Pniówek" ("XXX Lecia 
PRL") w 1976 r. 

 NiezaleŜnie od konstrukcji na statycznej tablicy synoptycznej odwzorowana była 
struktura oddziałów wydobywczych, pomocniczych i uproszczony schemat wentylacyjny 
kopalni.  

 Informacje jakościowe (dwustanowe) obejmujące aktualny stan pracy maszyn 
i urządzeń oraz stan parametrów bezpieczeństwa odwzorowywano za pośrednictwem 
sygnalizatorów świetlnych.  

 Informacje ilościowe (licznikowe) odwzorowywano na indykatorach wykorzystują-
cych liczniki elektromechaniczne i lampy NIXI w starszych, lub wyświetlacze 7  - segmen-
towe w nowszych rozwiązaniach. Indykatory wbudowywano w tablicę synoptyczną lub 
w pulpit dyspozytora. Na rys. 8 przedstawiono przykład indykatora do monitorowania od-
działu wydobywczego. 
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Rys.8. Indykator do monitorowania oddziału wydobywczego wg [81] 

Indykator zawierał następujące wyposaŜenie: 

• liczniki: wozów załadowanych i wozów pustych w załadowni oraz podświetlany 
przycisk wyboru oddziału, 

• liczniki: czasu aktualnie trwającego postoju i czasu postoju od początku zmiany 
dla kaŜdego urządzenia oddziału oraz podświetlany przycisk wyboru urządzenia. 

Po ustaleniu np. przyczyny postoju dyspozytor wybierał oddział (przycisk górny) oraz 
urządzenie (jeden z 6-ciu przycisków poniŜej) i wprowadzał z tarczy  kod numeryczny 
identyfikujący rodzaj awarii, który zapisywał się na taśmie rejestratora obok ścieŜki moni-
torowanego urządzenia. Rejestratory do zapisu przebiegu pracy były zwykle 20-kanałowe 
(rys. 9). 
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Rys.9. Taśma rejestratora przebiegu produkcji wg [81] 

Na ścieŜkach 1 - 15 rejestrowano przebiegi pracy maszyn i urządzeń, na ścieŜce18-tej 
pracę pompy odwadniającej, na 19-tej pracę szybu natomiast na 20-tej wydobycie. Z lewej 
strony taśmy widać znaczniki czasu (godziny i minuty).  

 Informacje ilościowe (analogowe) wybranych parametrów, głównie charakteryzu-
jących stan bezpieczeństwa, rejestrowano na wielokanałowych rejestratorach pisakowych 
wykorzystujących jako nośnik taśmę papierową. Często wyposaŜenie do monitorowania 
wybranego, waŜnego urządzenia miało postać indykatora (rys.10) wbudowywanego w 
tablicę synoptyczną. Panel zawierał następujące wyposaŜenie: 

• wielokanałowy rejestrator do zapisu depresji oraz ilości przepływającego w kanale 
wentylacyjnym powietrza, 

• 3 sygnalizatory stanu wentylatora: praca, postój, awaria, 

• 2 przyciski sterowania wentylatora: załączanie, wyłączanie oraz sygnalizator roz-
ruchu, 

• 3 sygnalizatory połoŜenia zasuwy w kanale wentylacyjnym: zamknięta, otwarta, 
brak ciśnienia powietrza, 

• 2 przyciski sterowania zasuwy: otwieranie, zamykanie oraz sygnalizator realizacji 
polecenia. 
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Rys.10. Indykator do monitorowania wentylatora głównego wg [81] 

 Praca dyspozytora polegała na obserwowaniu sygnalizatorów, które w liczbie 
odpowiadającej ilości kontrolowanych maszyn, urządzeń i parametrów znajdowały się na 
tablicy synoptycznej. Obserwowanie sygnalizatorów, indykacji oraz rejestrowanych para-
metrów, w liczbie kilkuset [68, 81] utrudniało wychwytywanie przez dyspozytora istotnych 
zmian wymagających interwencji. Starano się temu zapobiegać przez wyposaŜanie urzą-
dzeń dyspozytorskich w układy badania odchyleń od wartości normalnych dla wybranych 
parametrów oraz układy sygnalizacji przekroczeń [9, 74, 81]. Odchylenia i przekroczenia 
sygnalizowano na tablicach synoptycznych. DuŜa złoŜoność  i związana z tym zawodność 
szybko wyeliminowała te układy z praktyki dyspozytorskiej. 

 Stosowana metoda i praktyka monitorowania, polegająca na obserwacji sygnali-
zatorów statycznej tablicy synoptycznej, indykatorów oraz analiza zapisów na taśmach 
rejestratorów ograniczały liczbę czujników instalowanych w kopalni i efektywnie kontrolo-
wanych w dyspozytorni. Jakie oczujnikowanie kontrolno pomiarowe stosowano w kopal-
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niach  w końcu lat 70 - tych przedstawiono w tablicach 5 (kopalnia niegazowa) i 6 (kopal-
nia zagroŜona wybuchem metanu).  

Tablica 5 - Oczujnikowanie kontrolno pomiarowe w kopalni "Kleofas" ("Gottwald") wg [37] 

Rodzaj informacji 

Parametry technologiczne 

Ilość czujników Rodzaj sygnału 

Obecność napięcia 1 2 - stanowy 

Praca kombajnu 8 2 - stanowy 

Praca przenośników 47 2 - stanowy 

PołoŜenie klatki szybu 3 2 - stanowy 

Liczenie wywrotów 1 Analogowy 

Pobór mocy czynnej 1 Analogowy 

Praca zakładu przeróbki 3 2 - stanowy 

Zasilanie trakcji dołowej 1 2 - stanowy 

Parametry bezpiecze ństwa  

Praca wentylatorów głównych 3 2 - stanowy 

Praca pomp głównego odwadniania 2 2 - stanowy 

Ciśnienie wody w dołowych rurociągach ppoŜ. 7 2 - stanowy 

Poziom wody w zbiornikach ppoŜ. 4 2 - stanowy 

Razem: 81 
79 dwustanowych 

2 analogowe 
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Tablica 6 - Oczujnikowanie kontrolno pomiarowe w kopalni "1 Maja" wg [37]  

Rodzaj informacji 

Parametry technologiczne 

Ilość czujników  Rodzaj sygnału 

Praca kombajnu 20 2 - stanowy 

Liczenie wyciągów 2 2 - stanowy 

Liczenie wywrotów 2 2 - stanowy 

WaŜenie urobku na taśmie 2 2 - stanowy 

Parametry bezpiecze ństwa 

Praca wentylatorów głównych 4 2 - stanowy 

Depresja wentylatorów głównych 4 Analogowy 

Praca wentylatorów lokalnych 80 2 - stanowy 

Prędkość i kierunek przepływu powietrza 12 Analogowy 

StęŜenie metanu w wyrobiskach 40 Analogowy 

StęŜenie metanu w rurociągach odmetanowania 10 Analogowy 

Praca pomp łównego odwadniania 2 2 - stanowy 

Razem: 178 
112 dwustanowych 

66 analogowych 

 

W tablicy 7 przedstawiono natomiast częstość występowania poszczególnych parametrów 
na tablicach synoptycznych. Dane pochodzą z próbki reprezentatywnej 18-tu ówcześnie 
eksploatacyjnych kopalń. 
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Tablica 7 - Kontrola parametrów na statycznych tablicach synoptycznych wg [69] 

Parametr produkcji % kopal ń  Parametr 
bezpiecze ństwa % kopal ń 

Praca kombajnu 78  Prędkość powietrza 50 

Praca kombajnu pod obcią-
Ŝeniem 

28  

StęŜenie metanu  39 

(ale w 100% 
kopalń meta-

nowych) 

Praca przenośników 

89  

Wyłączenie energii przez metano-
mierz 

39 

(ale w 100% 
kopalń meta-

nowych) 

Obecność napięcia 17  Depresja wentylatorów 44 

Zapełnienie zbiornika urob-
ku 11  

Praca wentylatorów głównych 
94 

Zliczanie skipów 50  Praca wentylatorów lokalnych 68 

Zliczanie wozów 17  Praca pomp głównego odwadniania 50 

Praca pomp podsadzki 6  Ciśnienie wody w rurociągach ppoŜ. 50 

Ciśnienie spręŜonego po-
wietrza 11  

Poziom wody w rząpiu 
22 

Rodzaj pracy szybu 89  Temperatura powietrza 39 

Praca spręŜarek 22    

PołoŜenie naczyń szybo-
wych 44  

  

WaŜenie urobku na ta-
śmach 6  

  

 

 Podstawową zaletą statycznych tablic synoptycznych klasycznych, niekompute-
rowych urządzeń dyspozytorskich było: 

• duŜe pole obrazowe, które dzięki odwzorowaniu obrazu całej kopalni pozwalało 
jednym spojrzeniem ogarnąć i ocenić przebieg procesu technologicznego oraz 
stan bezpieczeństwa kopalni, 
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natomiast wadami utrudniającymi praktyczne ich wykorzystanie były: 

• niebezpieczeństwo przeoczenia istotnej zmiany stanu, wymagającej reakcji dys-
pozytora, 

• utrudnione rozpowszechnienie informacji poza dyspozytornię, 

• brak automatycznego dokumentowania przebiegu nadzorowanego procesu, 

• brak innego przetwarzania poza zliczaniem impulsów, 

a przede wszystkim: 

• uciąŜliwość ciągłego modyfikowania obrazu na tablicy celem dostosowania do 
zmieniającej się struktury przestrzennej kopalni. 

Ostatnia wada niweczyła podstawową zaletę tego rozwiązania. W praktyce bowiem słuŜby 
teletechniczne nie były w stanie nadąŜyć z modyfikacją obrazu kopalni na tablicy synop-
tycznej, dlatego pozostawała ona często jedynie ozdobną atrapą. 

 NiezaleŜnie od wskazanych niedogodności statyczne tablice synoptyczne, jako 
podstawowe i jedyne narzędzie pracy dyspozytora, stosowane są jeszcze w  prawie 30 % 
eksploatowanych obecnie kopalń. PoniewaŜ obraz na statycznej tablicy synoptycznej 
odbiega od aktualnego schematu technologicznego kopalni, dyspozytor korzysta z tego 
narzędzia w  zakresie ograniczonym do informacji o pracy podstawowych obiektów takich 
jak wentylatory główne i lokalne, szyby i połoŜenie tam wentylacyjnych. Oczywiście 
o kontrolowaniu czasu wyłączenia, a szczególnie przekroczenia czasów krytycznych nie 
moŜe być mowy. Do oceny rzeczywistego stanu procesu technologicznego i bezpieczeń-
stwa kopalni dyspozytor wykorzystuje telefon i bazować musi w duŜym stopniu na praw-
domówności odległego interlokutora.  

5.2. Komputerowe systemy wspomagania dyspozytora 

 Efektywnym uzupełnieniem statycznej tablicy synoptycznej okazał się kompute-
rowy system wspomagania dyspozytora. System wspomagania uznać moŜna za odmien-
ną  realizację, metodą sprzętowo programową, idei układu badania odchyleń i sygnalizacji 
przekroczeń. System dostarczał dyspozytorowi informacji selektywnej, wybranej dotyczą-
cej istotnych zmian stanu kontrolowanego obiektu. Informacje miały postać komunikatów 
tekstowych zawierających nazwę urządzenia, opis i czas wystąpienia zdarzenia, a takŜe 
dane o przypisanym do urządzenia czasie krytycznym tzn. czasie, przez który moŜe ono 
być w stanie wyłączenia bez krytycznych następstw. Często wprowadzano selekcję struk-
turalną eliminującą informacje wtórne będące wynikiem innego zdarzenia. Przykładem 
moŜe być zatrzymanie przenośnika odstawy powodujące wyłączenie wszystkich urządzeń 
poprzedzających (innych przenośników tego ciągu, przenośników podścianowego i ścia-
nowego, kombajnu) kiedy, dzięki selekcji strukturalnej, dyspozytor otrzymuje tylko infor-
mację o zatrzymaniu pierwszego urządzenia traktowanego jako winowajca postoju.  Nie-
zaleŜnie od selekcji strukturalnej wprowadzano takŜe filtrację czasową, powodującą poin-
formowanie dyspozytora dopiero po upływie określonego czasu trwania zdarzenia. Dys-
pozytor, nawet obciąŜony wieloma innymi zadaniami, mógł efektywniej kontrolować prze-
bieg procesu technologicznego i stan bezpieczeństwa kopalni. Pozwoliło to na zwiększe-
nie liczby nadzorowanych parametrów i zabudowywanych w kopalni czujników Jak zasto-
sowanie systemu komputerowego wspomagania dyspozytora wpłynęło na oczujnikowanie 
stosowane w tym czasie w kopalni wynika z porównania tablicy 8 (kopalnia niegazowa 
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wyposaŜona w system wspomagania) z tablicą 5 (kopalnia niegazowa, podobnej wielko-
ści, wyposaŜona w klasyczne, niekomputerowe urządzenie dyspozytorskie). Z porównania 
wynika. Ŝe zastosowanie systemu komputerowego wspomagania pozwoliło zwiększyć 
blisko 4-ro krotne liczbę efektywnie kontrolowanych czujników. 

 Uzupełnienie statycznej tablicy synoptycznej systemem komputerowego wspo-
magania dyspozytora, niezaleŜnie od zwiększenia liczby kontrolowanych parametrów, 
pozwoliło takŜe wyeliminować wady poprzedniego rozwiązania w zakresie: 

• udostępnienia danych poza dyspozytornię, 

• automatycznego dokumentowania przebiegu nadzorowanego procesu, 

• poszerzenia zakresu przetwarzania, 

oraz częściowo w zakresie: 

• reakcji na zmiany zachodzące w kopalni. 

Interesujące będzie prześledzenie zmian metod i środków prezentacji informacji w dyspo-
zytorni w czasie rozwoju systemów wspomagania dyspozytora. W tym celu przedstawione 
zostaną sposoby ujawniania informacji w systemach: 

• SNKD w kopalni "Siersza", 

• SNKD w kopalni "Wesoła" ("Lenin"), 

• dyspozytorskiego ujmowania danych dla systemu "I-EAD", 

• SNKPP w kopalni "Zofiówka" ("Manifest Lipcowy"), 

• HADES wchodzącym w skład MSD-80. 



Monitorowanie procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa ... 

50 

Tablica 8 - Oczujnikowanie kontrolno pomiarowe w kopalni "Siersza" wg [37] 

Rodzaj informacji 

Parametry technologiczne 
Ilość czujników  Rodzaj sygnału 

Obecność napięcia 51 2 - stanowy 

Praca kombajnu 16 2 - stanowy 

Urabianie 12 Analogowy 

Praca przenośników 39 2 - stanowy 

Zapełnienie zbiorników węgla 27 2 - stanowy 

Praca szybów 47 2 - stanowy 

Liczenie wyciągów 4 2 - stanowy 

Liczenie wozów pełnych 14 2 - stanowy 

Liczenie wywrotów 12 2 - stanowy 

Praca załadunku oddziałowego 8 2 - stanowy 

WaŜenie urobku na taśmie 2 2 - stanowy 

PołoŜenie kombajnu w ścianie 12 2 - stanowy 

Pobór mocy czynnej przez kopalnię 2 Analogowy 

Praca zakładu przeróbki 15 Analogowy 

Parametry bezpiecze ństwa 

Praca wentylatorów głównych 10 2 - stanowy 

Depresja wentylatorów głównych 1 Analogowy 

Pomiar prędkości i kierunku przepływu powietrza 1 Analogowy 

PołoŜenie tam wentylacyjnych 4 2 - stanowe 

Praca pomp głównego odwadniania 12 2 - stanowe 

Ciśnienie wody w dołowych rurociągach ppoŜ. 5 2 - stanowy 

Poziom wody w zbiorniku ppoŜ. 17 Analogowy 

Razem: 311 
275 dwustanowych 

36 analogowych 

 



Praktyka ujawniania informacji w dyspozytorniach kopalnianych 

51 

 System nadzoru i kontroli dyspozytorskiej w kopalni  "Siersza" [42, 50, 52] 
przeznaczony był do monitorowania procesu produkcji i stanu bezpieczeństwa kopalni. 
Był pierwszym tego rodzaju systemem wdroŜonym, na skalę przemysłową, w polskim 
górnictwie. Realizował funkcje: 

• ciągłego nadzoru i kontroli procesu produkcyjnego: ścian, odstawy oddziałowej, 
przodków przygotowawczych, transportu poziomego i pionowego, odstawy urobku 
magistralą bezpośrednio do elektrowni oraz odstawy do zakładu wzbogacania, 

• bieŜącej kontroli stanu bezpieczeństwa: wentylacji, odwadniania i zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego, 

• bilansowania wydobycia w oddziałowych punktach załadowczych, na wywrotach 
poziomów wydobywczych, na magistrali węglowej i w zakładzie wzbogacania wę-
gla, 

• chronometraŜu pracy maszyn i urządzeń, 

• kontroli i sterowania transportu, 

• kontroli i sterowania magistrali węglowej, 

• raportowania.  

 Prezentacja informacji bieŜących (chwilowych) odbywała się  w tradycyjny sposób 
na statycznych tablicach synoptycznych, natomiast komputerowy system wspomagania 
dostarczał informacji przetworzonej, statystycznej.  

 Informacje będące wynikiem pracy systemu ujawniano w postaci raportów druko-
wanych na drukarce mozaikowej typu DZM-180 lub na teledrukarce Data Dynamics typu 
ASR-390, mogły być takŜe perforowane dla późniejszego przetwarzania. Raporty druko-
wano cyklicznie co godzinę, po zakończeniu zmiany (14:00, 22:00, 6:00) oraz doby (6:00). 
Przykład raportu skróconego o stanie kopalni przedstawiono na rys.11. 
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J.M.Z.P.W. 
K.W.K. (SIERSZA) 

GODZINA  22.00  DNIA  1.03  ROK  1975  
 
 

RAPORT DYSPOZYTORSKI 
PARAMETRY WYKORZYSTANIA KOMBAJNOW 

 
 CZAS:  EFEKTYWNY, 

MIN. 
WLACZENIA, 

MIN. 
WYKORZYSTANIE, 

% 
DROGA  

M 
POLOZENIE 

M 
G 1 SC.14.  0 0 0.0  0 165  
 15.  263  293  30.6  1365  5 
G 2 SC.22S  425  426  44,4  843  9 
G 3 SC.30S  167  167  17.4  966  4 
 38W 314  527  55.0  1826  105  
G 4 SC.44S  2 0 0.0  69 0 
G 5 SC.51W  405  405  42.2  1274  0 
 52.  193  193  20.1  394  118  
G 6 SC.66.  501  499  52.0  1910  72 
G 7 SC.73.  0 1 0.1  0 16 
 SC.74.  374  379  39.5  1326  150  
G 8 SC.82.  306  336  35.0  – – 
 

 
WYDOBYCIE ODDZIALOW 

 
  WOZY TONY PLAN ODCHYLKA WYK.%. 
G 1  871  2003  2156  - 153  92.9  
G 2   257  591  700  - 109  84.4  
G 3  678  1559  1606  - 47  97.1  
G 4  68  156  110  46 142.2  
G 5  404  929  1320  - 391  70.4  
G 7  512  1178  1166  12 101.0  
G 8 + G6  854  1964  1716  248  114.5  
       
OGOLEM  3644 8381  8774  - 393  95.5  
 

WYDOBYCIE SZYBAMI 
 

  SKIPY      
SZYB 1  790  3192  4233  - 1041  75.4  
SZYB 4  445  3916  5566  - 1659  70.4  
       
OGOLEM  1243 7109  9800  - 2693  72.5  
 
 

PRACA MAGISTRALI 
 
 CZAS:  WLACZENIA, 

MIN 
POSTOJU 

MIN 
   

PRZENOSNIKI       
T-2  774  186     
T-1  798  162     
P-1  574  386     
P-2  218  742     

 

Rys.11. Raport skrócony o pracy kopalni ("Siersza") wg [40] 
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Pełny zestaw raportów zawierał znacznie więcej informacji i obejmował następujące dane 
[50, 52, 53]: 

• pracy kaŜdej ściany i kaŜdego przodka: 

1. typ kombajnu, 

2. czas pracy kombajnu i załączenia napięcia na kombajnie, czas pracy 
przenośnika ścianowego i odstawy oddziałowej, 

3. wykorzystanie czasu pracy kombajnu, 

4. liczba załączeń kombajnu, przenośnika ścianowego i odstawy oddziało-
wej, 

5. aktualne połoŜenie i droga przebyta przez kombajn, 

• pracy kaŜdego przenośnika magistrali węglowej i kaŜdego szybu: 

1. czas pracy i postoju przenośnika magistrali, 

2. liczba załączeń przenośnika magistrali, 

3. czas ciągnienia urobku i jazdy ludzi, 

• pracy przewozu dla kaŜdego oddziału wydobywczego: 

1. ile razy zabrakło wozów, 

2. liczba wysłanych pociągów z urobkiem, 

3. średni czas formowania pociągu i jazdy pociągu, 

4. liczba przekroczeń zadanego czasu formowania pociągu oraz zadanego 
czasu jazdy pociągu, 

5. łączny czas przez jaki brakowało wozów pustych oraz czas postoju od-
działu z braku wozów pustych, 

• wielkości wydobycia: 

1. liczba wozów / skipów, 

2. plan, odchyłka od planu i wykonanie planu. 

Wydobycie bilansowano dla kaŜdego: 

• oddziału wydobywczego, 

• poziomu wydobywczego, 

• szybu, 

oraz dla magistrali węglowej i całej kopalni. Dodatkowo określano ilość węgla przekaza-
nego na zwały.  

 Zastosowanie systemu uwolniło dyspozytora od Ŝmudnego zbierania danych, 
przygotowywania raportów i zestawień oraz wyliczania wskaźników np. czasu wykorzy-
stania maszyn i urządzeń. Dzięki temu mógł on poświęcić więcej czasu i uwagi nadzorowi 
produkcji i stanu bezpieczeństwa. Wg opublikowanych danych [50, 52] wdroŜenie syste-
mu przyniosło: 
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• skrócenie czasu trwania awarii przodków wydobywczych, odstawy i transportu, 

• wydłuŜenie efektownego czasu pracy kombajnów co dało wzrost produkcji 
i obniŜenie jej kosztów.  

Jest to zgodne z danymi dotyczącymi górnictwa Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz USA. Na 
przykład wg danych niemieckich [3], dotyczących drugiej połowy lat 60-tych, w ciągu roku 
pracy dyspozytorni uzyskano w jednej z kopalń: 

• skrócenie czasu trwania awarii o 25%, 

• wydłuŜenie efektywnego czasu pracy maszyn urabiających i transportowych 
o 14%, z 48,6% przed do 62,6% po wdroŜeniu kontroli dyspozytorskiej, 

• zmniejszenie ilości maszyn i urządzeń o 25-30% dzięki poprawie organizacji pra-
cy, 

a pomiar obciąŜenia napędów przenośników umoŜliwił prawidłowy ich dobór. Poprzednio 
posiadały rezerwy mocy rzędu 50% i nie były prawidłowo wykorzystane. 

 System nadzoru i kontroli dyspozytorskiej w kopalni  "Wesoła" [10, 80], po-
dobnie jak omówiony poprzednio, przeznaczony był do monitorowania procesu produkcji i 
stanu bezpieczeństwa kopalni, w której występują zagroŜenia metanowe. Cechą odróŜnia-
jącą system od poprzedniego, niezaleŜnie od zastosowania innego sprzętu komputerowe-
go, była funkcja alarmowania o zdarzeniach zachodzących w kopalni i wymagających 
reakcji dyspozytora. Jako istotne zdarzenia traktowano: 

• wyłączenia wentylatorów głównych i lokalnych, 

• przekroczenie dopuszczalnego stęŜenia metanu, 

• oraz postoje ciągów technologicznych trwające dłuŜej niŜ zadany próg selekcji 
czasowej. 

Oprócz bieŜących komunikatów o występowaniu istotnych zdarzeń w kopalni, system 
dostarczał róŜnorodnych raportów, ujawnianych na Ŝądanie lub automatycznie po zakoń-
czeniu zmian i doby. Raporty zawierały informacje o stanie i przebiegu procesów techno-
logicznych. Komunikaty i raporty ujawniano na ekranach monitorów tekstowych oraz dru-
kowano, w celu dokumentowania, na drukarce mozaikowej typu DZM-180. BieŜące ko-
munikaty dotyczące parametrów bezpieczeństwa wyróŜniano symbolem B umieszczanym  
na lewym marginesie i drukowano na teledrukarce Data Dynamics typu ASR-390 .  

 Nadzorem i kontrolą dyspozytorską objęto następujące waŜne dla kopalni zagad-
nienia: 

• pracę agregatów, maszyn i urządzeń, 

• pracę ciągów odstawy urobku, 

• wydobycie urobku, 

• pracę wentylatorów głównych i lokalnych, 

• metanometrię. 

Wyniki monitorowania czasu pracy maszyn i urządzeń przedstawiano w postaci raportu 
rejestracji pracy maszyn (rys.12). 
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KWK "LENIN"  RAPORT OKRESOWY GODZ.12.21  04.12.1977  

 REJESTRACJA PRACY MASZYN  

CZAS PRACY SYSTEMU 378 MIN  78,75 %     

NAZWA CZ.PRACY CZ.DYSP.  WYKORZ. STAN PRACY POSTOJE 
ODSTAWA ZE SCIANY 22      

KOMB.22   114 MIN  370 MIN  30,81 %  WYL. OD 12.20  1 
SC22   P.SC.   130 MIN  370 MIN  35,13 %  ZAL. OD 12.19  3 
SC22   P.PSC.   207 MIN  370 MIN  55,94 %  ZAL. OD 11.58  0 
SC22   ODST.   205 MIN  370 MIN  55,49 %  ZAL. OD 11.59  0 
GWAREK   G2   218 MIN  370 MIN  58,91 %  ZAL. OD 11.57  1 
P -  4    282 MIN  370 MIN  76,21 %  ZAL. OD 11.50  4 
P -  3    310 MIN  370 MIN  79,48 %  ZAL. OD  9.49  2 
PT -  1    270 MIN  370 MIN  69,23 %  ZAL. OD 12.29  3 
P -  1    288 MIN  370 MIN  72,00 %  ZAL. OD 12.16  0 
# KAROL   292 MIN  370 MIN  74,87 %  ZAL. OD  7.26  1 

 

Rys.12. Rejestracja pracy maszyn ("Wesoła") wg [10] 

Przedstawiony raport, dotyczący odstawy  ze ściany 22, jest czytelny i nie wymaga ko-
mentarza za wyjątkiem dwóch ostatnich kolumn. W kolumnie STAN PRACY - podana jest 
informacja o aktualnym stanie pracy i czas ostatniej zmiany stanu, a w kolumnie POSTO-
JE - liczba postojów zawinionych przez poszczególne urządzenia. Podobną postać mają 
raporty dotyczące innych agregatów, maszyn i urządzeń (kombajnów, wentylatorów lokal-
nych, metanomierzy, pomp, spręŜarek).  

 Dla wybranych przez dyspozytora maszyn i urządzeń moŜna było sporządzić wy-
kres historii ich pracy na zmianie. Wykres miał postać przedstawioną na rys.13.   
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  WYKRES PRACY URZADZEN NA ZMIANIE   A   DNIA  04.1 2.1977 
 
    K S S S G P 
    O C C C W  
    M 2 2 2 A - 
    B 3 3 3 R  
    .    E 4 
     P P O K  
    2 . . D   
    3 S P S 0 
     C S T 2 
     . C .  
      . 
    6.30  I I I I I I 
    6.40  I I I I I I... 
    6.50  I I I I... I...    I 
    7.00  I I I    I    I    I 
    7.10  I I I... ...I ...I    I 
    7.20  I I    I I... I    I 
    7.30  I... I...    I    I I...    I 
    7.40  ...I ...I ...I    I    I    I 
    7.50  I... I... I...    I    I    I 
    8.00     I    I    I    I    I    I 
    8.10  ...I    I    I ...I    I    I 
    8.20  I...    I    I I...    I    I 
    8.30  ...I ...I    I    I    I    I 
    8.40  I... I...    I    I    I    I 
    8.50     I    I    I    I    I    I 
    9.00  ...I ...I ...I    I    I ...I 
    9.10  I... I... I...    I    I I... 
    9.20     I    I    I    I    I    I 
    9.30     I    I    I    I ...I    I 
    9.40     I    I    I    I I    I 

 

Rys.13. Wykres pracy urządzeń ("Wesoła") wg [10] 

 

KaŜdy znak wykresu odpowiadał 10 minutom pracy lub postoju. Przyjęto zasadę, Ŝe jeśli 
rzeczywisty czas pracy był równy lub większy od 5 min. to urządzenie znajdowało się w 
stanie "praca" w całym 10 minutowym okresie czasu, a jeśli nie to w stanie "postój". Gra-
ficznym reprezentantem stanu "praca" był symbol {I } przesunięty na prawo od kolumny 
z nazwą urządzenia, a stanu "postój" ten sam symbol w kolumnie z nazwą. Urządzenia na 
wykresie moŜna było zestawiać dowolnie np. celem przedstawienia pracy urządzeń two-
rzących ciągi technologiczne. Wykres pracy wg podanego wzorca moŜna było wykonać 
dla wybranych 36 urządzeń, zestawionych w grupy po 6.  

 Odstawa urobku z oddziałów wydobywczych zawsze stanowiła wąskie gardło 
procesu produkcyjnego kopalni. Dlatego w systemie monitorowania wiele uwagi poświę-
cono temu zagadnieniu. Zadaniem monitorowania było wykrywanie przyczyny postojów 
oraz rejestracja czasów pracy i postoju całego ciągu. Algorytm monitorowania wykorzy-
stywał zasadę selekcji strukturalnej dzięki czemu interpretował postój przynajmniej jedne-
go elementu ciągu - jako postój ciągu, natomiast pracę wszystkich elementów ciągu - jako 
pracę ciągu. Przyczyną postoju - winowajcą było więc urządzenie, które zatrzymało się 
pierwsze, a przy jednoczesnym zatrzymaniu wielu urządzeń to z nich, które znajdowało 
się najbliŜej szybu. Algorytm monitorowania uwzględniał selekcję czasową z dwoma pro-
gami dowolnie ustawianymi przez dyspozytora (w podanym dalej przykładzie 15 i 120 
minut). Przyjęcie dwóch progów selekcji czasowej pozwalało wyróŜniać: 
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• postoje krótkie jako trwające krócej od niŜszego progu selekcji czasowej, 

• postoje długie jako trwające dłuŜej od niŜszego ale jednocześnie krótsze od wyŜ-
szego progu selekcji czasowej, 

• postoje awaryjne jako trwające dłuŜej od wyŜszego progu selekcji czasowej. 

Unikano w ten sposób szumu informacyjnego u dyspozytora, który otrzymywał tylko ko-
munikaty o wyselekcjonowanych postojach długich i awaryjnych. Komunikaty miały postać 
przedstawioną na rys.14. 

 

GODZ.  10.40 SC13   P.SC.  POSTOJ   GODZ.  10.25 

GODZ.  10.53 SCIANA  13     KONIEC POSTOJU 

GODZ.  11.11 SC22 ODST.  POSTÓJ   GODZ.  10.56 

GODZ.  12.56 SC22    AWARIA  GODZ.  10.56 

GODZ.  13.14 SCIANA  22     KONIEC POSTOJU 

Rys.14. Komunikaty bieŜące - technologiczne ("Wesoła") wg [10] 

 NiezaleŜnie od bieŜących komunikatów udostępniano dyspozytorowi raporty 
o winowajcy trwających postojów i statystykę postojów poszczególnych ciągów. Raport 
o winowajcach trwających postojów przedstawiono na rys.15. 

 

KWK "LENIN"  RAPORT OKRESOWY GODZ.  11.45  04.12.19 77 

   PRACA ODSTAWY 

TRASA  WINOWAJCA  POCZ. POST. CZAS POST. 

     GODZ.  MIN 

SCIANA   37 KOMB.   37  0.27  678 
SCIANA   49        -    - TRASA PRACUJE OD 11.45 
SCIANA   410 KOMB.   41  11.44  1 
SCIANA   319 KOMB.   319  3.42  483 
SCIANA   36 KOMB.   36  11.44  1 
SCIANA   44 KOMB.   84  11.43  2 
SCIANA   518 KOMB.   518  11.03  42 
SCIANA   13 KOMB.   13  10.43  62 
SCIANA   13A SC13   P.PSC  9.36  129 
SCIANA   22        -    - TRASA PRACUJE OD  11.32 
SCIANA   23        -    - TRASA PRACUJE OD  11.43 
SCIANA   75 SC75   ODST.  11.37  8 

Rys.15. Raport winowajcy postojów ("Wesoła") wg [10] 

Raport statystyki postojów zawierał informacje o liczbie postojów krótkich, długich i awa-
ryjnych dla poszczególnych przodków ścianowych. 

 WaŜnym zadaniem monitorowania było bilansowanie wydobycia - podstawowej 
funkcji celu działania kopalni. Wielkość wydobycia określano przez wymnoŜenie liczby 
wozów pełnych i skipów przez ich średnią pojemność. Tak otrzymane wartości porówny-
wano z wynikami poprzedniego dnia i ujawniano w postaci raportów przyrostu godzinowe-
go i całkowitego wydobycia (rys.16). 
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KWK "LENIN"  RAPORT OKRESOWY GODZ.   13.33  04.12.1 977 

WYDOBYCIE UROBKU SZYBAMI 

SZYB   JAN - HENRYK 

SKIPY 

GODZINA  7 8 9 10 11 12 13 

DZISIAJ  36 103 171 241 308 377 448 

WCZORAJ  40 40 74 142 207 269 328 

ROZNICA  4 63 97 99 101 108 120 

TONY    

GODZINA  7 8 9 10 11 12 13 

DZISIAJ  133 381 633 892 1140 1395 1658 

WCZORAJ  148 148 274 525 766 995 1214 

ROZNICA   -15 233 359 367 374 400 444 

 

KWK "LENIN"  RAPORT OKRESOWY GODZ.   11.56  04.12.1 977 

 

  WYDORYCIE UROBKU SZYBAMI 

   DZIS WCZ. ROZ.   DZIS WCZ. ROZ. 

KAROL  SKIPY: 63 53 10 TONY:  1260 1060 200 

JAN-HENRYK SKIPY: 373 265 108 TONY:  1380 981 399 

PIOTR Z  SKIPY: 64 78 -14 TONY:  640 780 -140 

PIOTR W  SKIPY: 15 0 15 TONY:  20 0 20 

BRONISLAW SKIPY: 63 46 17 TONY:  82 60 22 

SUMA      TONY:  3382 2881 501 

Rys.16. Raporty wydobycia kopalni ("Wesoła") wg [10] 

 W zakresie kontroli bezpieczeństwa monitorowaniem objęto przewietrzanie wyro-
bisk i metanomierze "Barbara - ROW". Dla kontroli przewietrzania podstawowe znaczenie 
miało bieŜące informowanie dyspozytora o: 

• zatrzymaniu wentylatora lokalnego i stwierdzeniu postoju dłuŜszego od 2 minut, 

• przedłuŜeniu się postoju ponad 15 minut, 

• przedłuŜeniu się postoju ponad czas krytyczny, 

• załączeniu wentylatora lokalnego po postoju dłuŜszym od 2 minut. 

Informacje o tych zdarzeniach przyjmowały postać komunikatów przedstawionych na 
rys.17. 

 
B GODZ.  11.13 WLE - 4  WYLACZONY PONAD 2 MIN. POWI ADOMIC DOZOR 
      SPRAWDZIC WYLACZENIE: 2R-P1 P:2 ;KZW01  W/M; 
B GODZ.  11.21 WLE - 4  ZALACZONY PO 11 MIN.  POSTO JU 

 Rys.17. Komunikaty bieŜące - wentylacja ("Wesoła") wg [10] 
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 NiezaleŜnie od bieŜących komunikatów pracę wentylatorów lokalnych opisywał 
raport przedstawiony na rys.18. 

 

 KWK "LENIN"  RAPORT OKRESOWY GODZ.  11.23 04.12.19 77 

   AKTUALNE STANY WENTYLATORÓW LUTNIOWYCH 

  NAZWA  STAN  CZ. KRYT. CZ.POST.   

  WLE - 1  ZAL.OD 07.21   400     - 

  WLE - 2  ZAL.OD 00.25   500     - 

  WLE - 3  WYL.OD 11.01   120    22 

  WLE - 4  ZAL.OD 11.21    45     - 

  WLE - 5  WYL.OD 10.05    15    78 

Rys.18. Raport stanu wentylatorów ("Wesoła") wg [10] 

 W zakresie metanometrii, z 2-ch pracujących w kopalni systemów CTT-63/40U 
i autonomicznego - "Barbara-ROW", kontrolą objęto tylko metanomierze autonomiczne. 
Dyspozytora informowano o następujących zdarzeniach: 

• przekroczeniu ustawianego indywidualnie progu koncentracji metanu, 

• powrocie koncentracji metanu do normy, 

• uszkodzeniu obwodu pomiarowego, 

• usunięciu uszkodzenia obwodu pomiarowego, 

• przerwaniu pracy metanomierza spowodowane np. brakiem zasilania, 

• rozpoczęciu pracy przez metanomierz, 

komunikatami w postaci przedstawionej na rys.19. 

 

B GODZ.  13.11 PRZEKROCZ. DOPUSZCZ. KONCENTR. METAN U 

    M K25  1,5% SPRAWDZIC WYLACZENIE 

    KWS01  W/N 

Rys.19. Komunikaty bieŜące - metanomierze ("Wesoła") wg [10] 

Przyjęty sposób prezentowania bieŜących zdarzeń zachodzących w kopalni zdecydowa-
nie skracał reakcje dyspozytorów na istotne zmiany w kontrolowanym procesie (wentyla-
cja ślepych wyrobisk i koncentracja metanu). Jak dowiodły przeprowadzone badania 
wdroŜenie systemu pozwoliło wg [11]: 
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• w zakresie przewietrzania ślepych wyrobisk 

1. zmniejszyć liczbę wyłączeń wentylatorów lokalnych ponad 11-krotnie, 

2. skrócić łączny czas wyłączenia wentylatorów w ciągu doby ponad 16-krotnie, 

3. a średni czas wyłączenia wentylatora ponad 2-krotnie, 

• w zakresie metanometrii 

1. identyfikować awarie metanomierzy co poprzednio nie było moŜliwe, 

2. skrócić czas ich trwania ponad 2-krotnie. 

 

 Dyspozytorskie ujmowanie danych dla systemu I-EAD w  kopalni "Wieczo-
rek" [63] umoŜliwiało automatyczną rejestrację celem dalszego przetwarzania w ZOI 
(Zjednoczeniowych Ośrodkach Obliczeniowych) lub COIG (Centralnym Ośrodku Oblicze-
niowym Górnictwa). Wyniki przetwarzania, w róŜnych przekrojach i horyzontach czaso-
wych, wracały po pewnym czasie na kopalnię gdzie były wykorzystywane do poprawy 
organizacji pracy. Były takŜe wykorzystywane na szczeblu resortu dla dokonania analiz 
międzykopalnianych. System umoŜliwiał liczenie czasu pracy maszyn i urządzeń, prowa-
dzenie selekcji czasowej i strukturalnej, określanie winowajcy postoju, wprowadzanie 
przez dyspozytora przyczyny awarii, bilansowanie wydobycia oraz przygotowanie danych 
źródłowych dla systemu wsadowego przetwarzania "I-EAD" [12, 62]. Raporty o czasie 
pracy urządzeń i wykorzystaniu czasu dyspozycyjnego były podobne do omówionych 
wcześniej, a raport niezidentyfikowanych przerw w pracy miał postać przedstawioną na 
rys.20. 

 

  WYKAZ PRZERW NIEZIDENTYFIKOWANYCH 

 

 PRZERWA   PRZODEK   POCZ.  KON. 

   1  3050 SC.1  8.37  9.20 

   1  3100 SC.2  8.37  9.20 

   3  4000 SC.1  9.02  9.30 

  12  6040 SC.1  9.53   

  12  6060 SC.2  9.53   

  14  1160 SC.1  10.14  10.35 

Rys.20.Raport przerw niezidentyfikowanych ("Wieczorek") wg [63] 

Korektę danych, zebranych automatycznie, umoŜliwiał formularz przedstawiony na rys.21. 

 System nie został zaakceptowany głównie dlatego, Ŝe ujawniał dane o pracy ko-
palni oraz obciąŜał dyspozytora obowiązkami obsługi operatorskiej np. identyfikowania 
przyczyny postoju.  
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   * IDENTYFIKACJA PRZYCZYNY POSTOJU * 

 

 NR PRZERWY  14 

 POCZATEK  10.14 

 KONIEC   10.35 

 CZUJNIK WINOWAJCA 1411 

 KOREKTA WINOWAJCY 

 CZUJNIK: 1405* 

 OGNIWO:  1419* 

 OPIS SLOWNY: SC.4/1   KWB-3RDU    ZERWANIE LANCUCH A KOMBAJNOWEGO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

  TU ZS   PO   R   KK   K   P   OL 

 1010*    4*    8*  5* 0*2*2*2*28* 

Rys.21. Korekta winowajcy postoju ("Wieczorek") wg [63] 

 System nadzoru i kontroli procesu produkcyjnego w k opalni "Zofiówka" 
("Manifest Lipcowy")  [7, 19] został zaprojektowany tak aby spełnić wymagania kopalni 
z taśmową odstawą urobku ze ścian aŜ do zbiorników przyskipowych. Całkowita długość 
200 przenośników odstawy przekraczała, wg danych z 1979 r., 60 kilometrów. Tak rozbu-
dowany przestrzennie proces technologiczny odwzorowany był, przed wdroŜeniem sys-
temu, tylko na statycznej tablicy synoptycznej. Wykluczało to moŜliwość prowadzenia 
analiz bowiem olbrzymia ilość napływających danych, kilka tysięcy na zmianę [7], prze-
kraczała moŜliwości percepcyjne dyspozytora. Z doświadczenia ruchowego dyspozytorów 
wynikało, Ŝe głównym zagroŜeniem realizacji zadań planowych były awarie przodków 
ścianowych i odstawy głównej. Informacje te pozwoliły na zaprojektowanie systemu 
w sposób ułatwiający rozpoznanie i eliminowanie awarii szczególnie uciąŜliwych dla ko-
palni. W opracowaniu załoŜeń systemu aktywny udział brali pracownicy kopalni.  I w efek-
cie powstał system dostarczający dyspozytorowi informację o pracy przodków i odstawy 
w postaci przyjaznych, łatwych w percepcji raportów. W odróŜnieniu od systemu pracują-
cego w kopalni "Wesoła" nie dostarczał bieŜących komunikatów o zdarzeniach zachodzą-
cych w kopalni.  

 Podstawową ideą systemu był podział urządzeń dołowych kopalni na dwie grupy: 
przodków ścianowych i odstawę główną. Przodki ścianowe obejmowały następujące 
urządzenia: 

• kombajn, 

• przenośnik ścianowy, 

• przenośnik podścianowy, 

• jeden z przenośników odstawy oddziałowej, najczęściej pierwszy od szybu, 

a odstawa główna kolejne jej przenośniki. 

 Dla analizowania pracy maszyn i urządzeń stanowiących wyposaŜenie przodków 
ścianowych i tras odstawy istotne znaczenie miały cztery typy raportów: 
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• zbiorczy o pracy ścian, 

• analizujący pracę kaŜdej ściany, 

• analizujący pracę wybranego urządzenia, 

• analizujący pracę kaŜdej trasy odstawy. 

Raporty prezentowano na ekranie monitora tekstowego umieszczonego w dyspozytorni, 
oraz drukowano dla dokumentowania i analizowania pracy kopalni. 

 Raport zbiorczy zawierał podstawowe parametry charakteryzujące pracę ścian od 
początku doby. Parametry charakteryzujące pracę ścian to wydobycie ze ściany oraz czas 
pracy, czas postojów zawinionych i ilość załączeń  kaŜdego z urządzeń przodka. Parame-
try podane były w układzie dobowym z rozbiciem na zmiany (rys.22). 

 
 <><><><><> PRACA SCIAN - RAPORT ZBIORCZY <><><><>< > 
 
KWK MANIFEST LIPCOWY 
OKRES REJESTRACJI - OD 24.  1 GODZ.  7.20 
    DO 25.  1 GODZ.  5.20 
PRZERWY TECHNOLOGICZNE - REJON POLNOCNY: 148 / 8, 5 6, 86/ MIN.    
       REJON POLUDNIOWY: 138 / 4, 46, 88/ MIN. 
 

*************************************************** **************************** 
SCIANA D-16/360/1   WYDOBYCIE 595 / 25, 299, 271/ T ON 
 
PARAMETR / URZADZENIE ! KOMBAJN ! P.SCIAN. ! P.PODS C. ! ODSTAWA ! 
   CZAS PRACY  !  347  ! 415  ! 443  ! 651  ! MIN. 
        ! 15/174/158!31/185/199 ! 59/185/199! 121/2 18/312 ! 
 CZ. POSTOJ. ZAWIN. !  68  !  28  ! 208  ! 544  ! M IN. 
        ! 16/ 11/ 41! 28/ 0/ 0 ! 62/ 33/113! 272/21 8/312 ! 
 ILOSC ZALACZEN   ! 182  ! 205  !  38  !  85  ! 
        ! 6/122/ 54 ! 21/125/59 ! 38/ 0/ 0 ! 33/ 37 / 15 ! 
 

*************************************************** **************************** 
SCIANA D-10/361    WYDOBYCIE 467 / 80, 176, 211/ TO N 
 
PARAMETR / URZADZENIE ! KOMBAJN ! P.SCIAN. ! P.PODS C. ! ODSTAWA ! 
   CZAS PRACY  ! 467  ! 522  ! 860  ! 1026  ! MIN. 
        !80/176/211 !91/206/225 !293/274/293! 357/3 27/342 ! 
 CZ. POSTOJ. ZAWIN. !  55  ! 338  ! 166  ! 169  ! M IN. 
        ! 11/ 30/14 ! 202/68/68 ! 64/53/49 ! 36/98/ 35 ! 
 ILOSC ZALACZEN   !  96  ! 271  ! 109  !  73  ! 
        ! 29/ 40/27 ! 58/108/105! 37/54/18 ! 28/ 23 /22 ! 
 

*************************************************** **************************** 

Rys.22. Raport zbiorczy o pracy ścian ("Zofiówka") wg [7] 

 Bardzo interesująco zaprojektowano raport analizujący pracę ściany w ciągu 
zmiany, który ujawniał przyczyny postojów prostym kodem literowym. Zgodnie z nim sym-
bol K oznaczał, Ŝe ściana nie pracuje z powodu kombajnu, S - z powodu przenośnika 

ścianowego, P - podścianowego, O - odstawy. Symbol kropki {.} oznaczał pracę ściany, 
a T - przerwę technologiczną. KaŜdy symbol reprezentował 2 minutowy okres czasu. Ra-
port był czytelny i łatwy w odbiorze (rys.23). 
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 Uzupełnieniem analizy pracy ściany był raport podający szczegółowe informacje o 
wybranym urządzeniu przodka. Struktura tego raportu była podobna do poprzedniego, 

przy czy symbol {*} oznaczał postój urządzenia, natomiast kropka {.} - pracę (rys.24). 

 

 

 

Rys.23. Analiza pracy ściany ("Zofiówka") wg [7] 
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Rys.24. Analiza pracy urządzenia ("Zofiówka") wg [7] 

 Istotną dla kopalni sprawą była praca odstawy głównej. W celu prowadzenia 
szczegółowych analiz zaprojektowano specjalny raport, który zawierał informacje o czasie 
pracy, czasie postojów zawinionych oraz ilości załączeń poszczególnych przenośników, 
a takŜe wykresy historii pracy, w której ujawniano tylko zmiany stanu poszczególnych 
przenośników (rys.25). 

 
  ********  PRACA ODSTAWY GLOWNEJ  ********   DNIA:  26.06.79 
KWK MANIFEST LIPCOWY            ZMIANA:   1 
POCZATEK REJESTRACJI:   7.17   GODZ. 13.26 
     
    CIAG NUMER 2 
NR URZADZENIA  441 150 158 157 156 155 194 82 154 1 53 201 
CZ. PRACY W MIN. 338 332 0  309 300 300 300 0 306 2 78 284 
ILOSC ZALACZEN    4    5    0   11  20  32  21  0 2 9  25  18 
 
  7.16 * * . . . . . . . . . 
  7.18 * * . * * * . . * . .  
  7.20 * * . * * * * . * . . 
  7.28 * * . * . * . . . * . 
  7.30 * * . * * * * . * * . 
  7.32 * * . * * * * . * . . 
  7.34 * . . . . . . . . . . 
    .  
    . 
    . 
    . 
 12.34 * * . * * * * . * * * 
 13.26 * * . * * * * . * * . 

Rys.25. Analiza pracy trasy odstawy ("Zofiówka") 
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 Przyjęty sposób prezentowania informacji, całkowicie róŜny od stosowanych 
w tym okresie czasu, był przyjazny dla dyspozytorów, zyskał teŜ szybko ich akceptację. 
INFORMACJE ZAWARTE W RAPORTACH DOSTARCZYŁY KIEROWNICTWU KOPAL-
NI MATERIAŁÓW pozwalających poprawić organizację słuŜb remontowo konserwator-
skich oraz prowadzić profilaktykę i konserwacje uprzedzające awarie. 

 Kilkuletnia eksploatacja przedstawionych systemów potwierdziła przydatność 
komputerowych systemów wspomagania dyspozytora efektywnie uzupełniających infor-
macje bieŜące prezentowane na statycznych tablicach synoptycznych. Informacje dostar-
czane przez systemy ułatwiały analizę procesu produkcyjnego, a w niektórych przypad-
kach takŜe stanu bezpieczeństwa kopalni, umoŜliwiając podejmowanie trafnych decyzji. 
Doświadczenia eksploatacyjne dostarczały argumentów uzasadniających niecelowość, 
w ówczesnych warunkach, ujawniania danych poza kopalnię oraz obarczania dyspozytora 
obowiązkami obsługi systemów automatycznego zbierania danych dla systemu "I-EAD". 
Jednocześnie potwierdziły celowość i potrzebę wyposaŜania dyspozytorni kopalnianych 
w systemy wspomagania realizujące funkcje: 

• informowania o istotnych zdarzeniach zachodzących w monitorowanym obiekcie, 
które wymagają zainteresowania i reakcji dyspozytora (doświadczenia z kopalni 
"Wesoła"), 

• uwalniania dyspozytora z obowiązku zbierania danych i przygotowania czytelnych 
raportów (doświadczenia z wszystkich omówionych systemów z wyjątkiem  
"I-EAD"), 

• ułatwienia analizy informacji, o stanie i przebiegu procesów technologicznych, 
przez zastosowanie przyjaznej i czytelnej formy wydawnictw systemu (doświad-
czenia z kopalni "Zofiówka"). 

Efektem analizy potrzeb słuŜb dyspozytorskich i doświadczeń z eksploatacji omówionych 
systemów był HADES wchodzący w skład modułowego systemu dyspozytorskiego MSD-
80. 

 

 System kontroli parametrów produkcji i wybranych pa rametrów bezpiecze ń-
stwa HADES  [20] przeznaczony był do wspomagania dyspozytora głównego w zakresie 
jego podstawowych obowiązków. Realizował ideę niezawodnego a jednocześnie uniwer-
salnego systemu, który łatwo dostosować do potrzeb kaŜdej kopalni. Zakres funkcji obej-
mował: 

• kontrolę pracy maszyn i urządzeń tworzących ciągi technologiczne (przodki ścia-
nowe i odstawa główna), 

• bilansowanie wydobycia urobku (w punktach załadowczych i szybach), 

• kontrolę pracy maszyn i urządzeń nie powiązanych w ciągi technologiczne 
(przodki przygotowawcze, spręŜarki, pompy, wagi, wentylatory główne i lokalne, 
tamy wentylacyjne, poziomy wody w rząpiach i zbiornikach, ciśnienie wody 
w rurociągach przeciwpoŜarowych). 

Wyniki pracy systemu ujawniano, w postaci komunikatów i raportów, na ekranach monito-
rów tekstowych, a takŜe drukowano dla dokumentowania przebiegu procesów.  
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 Podstawowy raport stanowił przegląd pracy kopalni i zawierał następujące infor-
macje: 

• wydobycie kopalni ogółem i w rozbiciu na szyby wydobywcze (ilość ton, liczba 
skipów), 

• podstawowe informacje o pracy kombajnów ścianowych (ilość załączeń, wykorzy-
stanie czasu dyspozycyjnego),  

• przyczyny postojów przodków ścianowych oraz czasy ich trwania, 

• wydobycie urobku w punktach załadowczych (ilość ton i liczba wozów), 

Raport przeglądowy stanu kopalni przedstawiono na rys.26. 

 Istotnym uzupełnieniem raportu przeglądowego były analizy pracy przodków ścia-
nowych i odstawy wg metody zastosowanej w kopalni "Zofiówka". Analizę pracy przodków 
ścianowych uzupełniono zestawieniem czasów trwania postojów z uwzględnieniem przy-
czyn oraz danymi o wielkości wydobycia rejestrowanego w ładowni przyporządkowanej do 

przodka. Pracę przodka i urządzeń wchodzących w jego skład obrazował symbol {.} 
(kropka), natomiast postój przodka symbole -  K S P O definiujące jednocześnie jego 
przyczynę. Postój poszczególnych urządzeń obrazował symbol {!}. KaŜdy z symboli re-
prezentował 6-cio minutowy okres  czasu, co pozwoliło na przejrzyste przedstawienie 
historii pracy poszczególnych maszyn i urządzeń w ciągu zmiany, w postaci wykresów 
umieszczonych jeden pod drugim (rys.27). W ten sposób, kosztem zwiększenia kwantu 
czasowego wykresu (z 2 do 6 minut na znak), poprawiono czytelność i ułatwiono analizo-
wanie historii pracy urządzeń przodka.  

 Analizę pracy odstawy głównej, wykorzystującą tę samą metodę przedstawiono 
na rys.28. 
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KWK MOSZCZENICA     GODZ.21.34 ZM.B DNIA 29.02.1980  PT 
 
    WYDOBYCIE UROBKU SZYBAMI 
SZYB A  1140T(615T,  525T, 0T)  SKIPY:  76(41,35,0)  
SZYB B  1650T(605T,  945T, 0T)  SKIPY:  110(47,63,0 ) 
SZYB C  1620T(640T,  980T, 0T)  SKIPY:  91(42,49,0)  
SZYB E  3720T(1470T, 2250T,0T)  SKIPY:  124(49,75,0 ) 
SZYB F  2430T(1260T, 1170T,0T)  SKIPY:  81(42,39,0)  
**SUMA**  10760T(4890T, 5870T,0T) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
KOMB. ILOSC ZALACZEN  CZASDYSP.(MIN.)  WYKORZ.(%) 
*************** 
SCIANA A 48(21,27,0)  1440(480,480,480)  23(40,29,0 ) 
SCIANA B 41(17,24,0)  1440(480,480,480)  31(52,43,0 ) 
SCIANA C 41(17,24,0)  1440(480,480,480)  33(67,32,0 ) 
SCIANA D 35(16,19,0)  1440(480,480,480)  33(62,38,0 ) 
SCIANA B 41(17,24,0)  1440(480,480,480)  31(52,43,0 ) 
SCIANA B 41(17,24,0)  1440(480,480,480)  31(52,43,0 ) 
SCIANA B 41(17,24,0)  1440(480,480,480)  31(52,43,0 ) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
     PRZYCZYNA POSTOJOW 
 
   TECH GOR ELEK ENER MECH TRAN SUMA 
SCIANA A  15  0  0  45  0  15  95  MIN. 
SCIANA B  30  0  25  0  0  0  55  MIN. 
SCIANA C  0  75  0  0  40  10  125 MIN. 
SCIANA D  0  90  25  0  0  0  115 MIN. 
SCIANA E  70  0  0  35  0  0  105 MIN. 
SCIANA F  30  0  0  15  0  50  95  MIN. 
SCIANA G  0  75  0  0  40  40  105 MIN. 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
    WYDOBYCIE UROBKU 
LADOWNIA A 1434T(554T,880T,0T)  WOZY: 717(227,440,0 ) 
LADOWNIA B 1760T(1240T,520T,0T)  WOZY: 880(620,260, 0) 
LADOWNIA C 2576T(1070T,1506T,0T) WOZY: 1268(534,754 ,0) 
LADOWNIA E 488T(36T,452T,0T)   WOZY: 244(18,226,0) 
LADOWNIA F 950T(318T,632T,0T)  WOZY: 475(159,316,0)  
**SUMA**  7208T(3216T,3992T,0T) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 

Rys.26. Raport przeglądowy pracy kopalni (HADES) wg [20] 
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Rys.27. Analiza pracy przodka ścianowego (HADES) wg [20] 
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Rys.28. Analiza pracy odstawy głównej (HADES) wg [20] 

 

 Odmienny charakter miał bieŜący przegląd pracy kopalni, łączący wydobycie szy-
bami z pracą przodków i przyporządkowanych im ładowni (rys.29). Raport był  wyprowa-
dzany automatycznie na ekrany monitorów co 12 minut. 

 
KWK MOSZCZENICA     GODZ.10.28  ZM.A  DNIA 29.02.19 80 CZ 
 
SZYBY  SKIPY/TONY  SCIANY   CZAS(MIN)ISTANPRACY  LA D./WYWR.  ZM./5' 
SZYB1  32/320   SCIANA1   79    WYL.OD10.16  LADOWN IA1  66/4+ 
SZYB2  77/462   SCIANA2   93    ZAL.OD10.21  LADOWN IA2  53/8+ 
SZYB3  95/500   SCIANA3   137   ZAL.OD10.08  LADOWN IA3  132/9+ 
         SCIANA4   35    ZAL.OD10.11  LADOWNIA4  24 /12+ 
         SCIANA5   63    ZAL.OD10.02  LADOWNIA5  14 7/2+ 
                              WYWROT1    189/0- 
                              WYWROT2    145/22- 
**SUMA**  1282                          **SUMA**   +422/-334 

 

Rys.29. BieŜący przegląd pracy kopalni (HADES) wg [20] 
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 Komunikaty generowane przez system sygnalizowały wystąpienie zdarzeń istot-
nych z punktu widzenia dyspozytora: 

• postoju kombajnu ścianowego trwającego dłuŜej od zadanego progu selekcji cza-
sowej, 

• rozpoczęcia pracy przez kombajn ścianowy, 

• postoju wybranych urządzeń trwającego dłuŜej od zadanych progów selekcji cza-
sowej (wentylatorów głównych i lokalnych, spręŜarek, pomp odwadniających itp.), 

• rozpoczęcia pracy przez ww. urządzenia, 

• otwarcia tamy wentylacyjnej przez czas dłuŜszy od zadanego progu selekcji cza-
sowej, 

• zamknięcia tamy wentylacyjnej, 

• spadku i powrotu do normy ciśnienia w rurociągach przeciwpoŜarowych, 

• przekroczenia poziomów ostrzegawczego i alarmowego w rząpiach i zbiornikach 
wody, 

• otwarcia i zamknięcia magazynu z materiałami wybuchowymi. 

Przykłady komunikatów przedstawiono na rys.30. 

 
 GODZ. 06.00 DNIA 05.02.1980 WT 
 GODZ. 06.11 SCIANA 20 POSTOJ  OD GODZ.  06.00 
 GODZ. 06.28 CHODNIK 3 POSTOJ  OD GODZ.  06.17 
 GODZ. 06.30 SCIANA 1 POSTOJ  OD GODZ.  06.19 
 GODZ. 06.30 SCIANA 20  ZALACZENIE PO 30 MIN.  POST OJU 
 GODZ. 06.39 SCIANA 1  ZALACZENIE PO 20 MIN.  POSTO JU 
 GODZ. 06.50 SCIANA 2 POSTOJ  OD GODZ.  06.39 
 GODZ. 06.57 CHODNIK 3  ZALACZENIE PO 40 MIN.  POST OJU 
 
 GODZ. 07.00 DNIA 05.02.1980 WT 
 GODZ. 07.20 SCIANA 2  ZALACZENIE PO 41 MIN.  POSTO JU 
 GODZ. 07.32 SCIANA 1 POSTOJ  OD GODZ.  07.21 

 

Rys.30. Komunikaty dyspozytorskie (HADES) wg [20] 

 W okresie stosowania komputerowych systemów wspomagania praca dyspozyto-
ra nie sprowadzała się juŜ tylko na obserwacji sygnalizatorów, indykatorów statycznej 
tablicy synoptycznej i analizy zapisów z rejestratorów pisakowych. Dyspozytor otrzymywał 
informacje o istotnych zmianach stanu, występujących w kopalni, procesów technologicz-
nych. Informacja ta przyjmowała postać komunikatów ujawnianych na ekranach monito-
rów tekstowych i obejmowała dwie klasy zdarzeń: 

• ostrzeŜenia o trwających dłuŜej od zadeklarowanego progu selekcji czasowej: 

o postojach wentylatorów głównych i lokalnych, 

o otwarciu tam wentylacyjnych, 

o postoju spręŜarek odmetanowania i spręŜonego powietrza, 

o spadku ciśnienia w dołowych rurociągach ppoŜ., itp., 
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i ostrzeŜenia o przekroczeniu poziomów wody w rząpiach i zbiornikach, które 
prowadzić mogą do powstania stanu zagroŜenia, 

• alarmy o wystąpieniu zdarzeń awaryjnych np.: 

o przekroczeniu czasu krytycznego postoju wentylatorów czy otwarcia 
tam wentylacyjnych, 

o przekroczeniu progów alarmowych stęŜenia metanu, 

o przekroczenia progów alarmowych stęŜenia tlenku węgla, 

o ponad normatywnych postojach przodków ścianowych itp. 

NiezaleŜnie od komunikatów system wspomagania uwalniał dyspozytora od czasochłon-
nego zbierania danych i przygotowywania zestawień i raportów dotyczących m.in.: 

• wielkości wydobycia ogółem i w rozbiciu na oddziały, poziomy, szyby, 

• godzinowych przyrostów wydobycia, 

• wykorzystania czasu dyspozycyjnego maszyn i urządzeń przede wszystkim kom-
bajnów ścianowych, 

• ilości postojów zawinionych przypadających na poszczególne maszyny i urządze-
nia ciągów technologicznych. 

Wydawnictwa komputerowego systemu wspomagania dyspozytora nie zawierały synte-
tycznej informacji o stanie produkcji i bezpieczeństwie kopalni, dlatego nadal istotną rolę 
pełniły statyczne tablice synoptyczne. Tablice synoptyczne słyŜyły do ogólnej oceny stanu 
procesów technologicznych kopalni natomiast zestawienia i raporty dostarczały informacji 
szczegółowej. 

 Przydatność ruchową komputerowych systemów wspomagania potwierdziły 
wdroŜenia systemu typu HADES w blisko 39% wszystkich kopalń węgla kamiennego (ta-
blica 3). Liczba wdroŜeń byłaby większa gdyby nie opracowanie dynamicznej tablicy syn-
optycznej, którą zaczęto stosować w końcu lat 80-tych.  

5.3. Dynamiczne tablice synoptyczne 

 Koncentracja wydobycia będąca wynikiem mechanizacji urabiania węgla 
i automatyzacji jego odstawy, schodzenie z eksploatacją na coraz większe głębokości, 
a takŜe eksploatacja pokładów zalegających w złoŜonych warunkach geologiczno - górni-
czych zwiększyła liczbę parametrów, których kontrola była konieczna dla zapewnienia 
efektywnej i bezpiecznej pracy załóg górniczych [25]. Zwiększył się strumień informacji, 
napływających do dyspozytorni, niezbędnych do monitorowania procesu produkcyjnego i 
stanu bezpieczeństwa. Stosowane metody prezentowania informacji  na ekranach monito-
rów tekstowych okazały się niewystarczające. Potrzebne były nowe metody ułatwiające 
percepcję stale zwiększających się ilości informacji.  

 Istota zaproponowanej koncepcji [86, 87] polegała na zastąpieniu komunikatów 
tekstowych, pojawiających się szeregowo na ekranach monitorów monochromatycznych, 
prezentacją równoległą wielu informacji na ekranach dynamicznej tablicy synoptycznej 
(tzn. zestawu graficznych monitorów kolorowych). Informacje przybrały postać symboli 
maszyn i urządzeń oraz czujników naniesionych na schematy poziomów, rejonów, ścian 
tworząc plansze technologiczne.  
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 Zaprojektowano trzy rodzaje dynamicznych tablic synoptycznych róŜniące się 
technologią zastosowanego sprzętu: 

• DTS-1 wykorzystującą monitory semigraficzne typu TWMC-63 o rozdzielczości 25 
linii po 80 znaków, którą wdroŜono w latach 1988 - 1991 w 10 kopalniach, 

• ZEFIR wykorzystującą monitory graficzne i platformę sprzętowo programową IBM 
PC / DOS, której stosowanie rozpoczęto w końcu 1991 r. wdroŜeniem w kopalni 
"Andaluzja", 

• ZEFIR NT wykorzystującą monitory graficzne i platformę sprzętowo programową 
IBM PC / Windows NT, którą wdraŜano od 1997 r. 

 Tablice typu DTS-1 stosowano w zasadzie tylko do monitorowania procesu pro-
dukcji i wybranych parametrów bezpieczeństwa takich jak: praca pomp odwadniających, 
wentylatorów, spręŜarek, ciśnienie w rurociągach spręŜonego powietrza 
i przeciwpoŜarowych, poziomy wody w rząpiach, depresja wentylatorów itp.), na podsta-
wie danych dostarczanych przez system mikroHADES. Przykładową planszę  oddziału 
wydobywczego, realizującą scenariusz terytorialny monitorowania,  przedstawiono na 
rys.31. Na planszy przedstawiono stan pracy kombajnów, przenośników ścianowych 
i podścianowych, przenośników odstawy oddziałowej, bilans załadowanych wozów, stan 
pracy wentylatorów lokalnych oraz zagroŜenia metanowe dla całego oddziału obejmują-
cego trzy przodki ścianowe. Pozwala to dyspozytorowi jednym spojrzeniem ocenić prze-
bieg produkcji i stan bezpieczeństwa oddziału. 

 

 

Rys.31. Plansza oddziału wydobywczego (DTS-1) 
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 W procesie monitorowania wykorzystano atrybuty koloru, migotania oraz inwersji, 
wg następujących zasad animacji plansz [24]: 

• atrybut koloru 

1. dla sygnałów dwustanowych: kolor czerwony przeznaczony był do sygnaliza-
cji postoju maszyn i urządzeń oraz stanów nieprawidłowych, a kolor zielony - 
do sygnalizacji pracy maszyn i urządzeń oraz stanów prawidłowych parame-
trów, 

2. dla sygnałów licznikowych: kolor seledynowy przeznaczony był dla stanu ak-
tywnego zliczania, a purpurowy - stanu nieaktywnego, 

3. kolor zgodny ze kolorem stanu urządzenia przeznaczony był dla wyświetlenia 
czasu ostatniej zmiany stanu lub czasu zaliczenia ostatniego impulsu, 

• atrybut inwersji przeznaczony był do sygnalizacji stanów, które zmieniły się 
w ostatnim okresie czasu (najczęściej w ciągu ostatnich 1 - 3 minut), 

• atrybut migotania stosowano do sygnalizacji przekroczenia progów alarmowych 
dla urządzeń z limitowanym czasem wyłączenia (np. przekroczenie czasu kry-
tycznego wyłączenia wentylatora lokalnego). 

Schematy technologiczne uzupełniały, sprawdzone w HADES-ie: 

• zestawienia czasów pracy, ilości załączeń i statystyki wykorzystania czasu dyspo-
zycyjnego, 

• wykresy historii pracy maszyn (urządzeń) z rozdzielczością 6 minut, 

a takŜe szczegółowe wykresy historii pracy za ostatnie 80 minut z rozdzielczością 
1 minuty oraz bilans wydobycia dotyczący ładowni oddziałowych, wywrotów poziomów 
i szybów, odniesiony do planu lub do wyników dnia poprzedniego. 

 W uzasadnionych sytuacjach na ekranach dynamicznej tablicy synoptycznej po-
jawiały się komunikaty tekstowe ostrzegawcze i alarmowe, w kolorze zgodnym ze stanem 
urządzenia lub wartością parametru. 

 Tablice typu ZEFIR, zachowując sposób prezentowania informacji, dzięki wyko-
rzystaniu grafiki ułatwiały przygotowanie symboli maszyn, urządzeń, schematów techno-
logicznych oraz umoŜliwiły rozszerzenie asortymentu plansz o plany wentylacyjne rejonów 
wydobywczych. Podstawową zaletą w stosunku do DTS-1 było rozszerzenie monitorowa-
nia równieŜ na aspekty bezpieczeństwa, głównie w zakresie przewietrzania obejmującego 
w większości pomiary analogowe. Zakres realizowanych zadań  uzupełniono w związku z 
tym o monitorowanie [21]: 

• stanu przewietrzania wyrobisk kopalnianych, 

• zagroŜeń metanowych, 

• zagroŜeń poŜarowych. 

WyposaŜenie ZEFIR'a w porty komunikacyjne pozwalało na korzystanie z zasobów baz 
danych nie tylko systemu mikroHADES, ale takŜe systemów CMC-3, SAP-1, SMP, VEN-
TURON, a system wspomagania typu SWµP umoŜliwiał sprzęgnięcie z systemami meta-
nometrii cyklicznej np. typu CTT-63/40U, CMM-20. WyposaŜenie ZEFIR'a w rozwiązania 
sieciowe umoŜliwiało dystrybucję informacji wśród uŜytkowników z poza dyspozytorni. 
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Zastosowana platforma sprzętowa zapewniała archiwizowanie danych w dowolnym dłu-
gim horyzoncie czasowym.  

 Dla zobrazowania procesu produkcyjnego i stanu bezpieczeństwa kopalni projek-
towano plansze technologiczne w sposób uszczegółowiający informacje od ogólnych - 
próbujących dać pełną informację o poziomach i rejonach kopalni przez realizację scena-
riuszy terytorialnych, po szczegółowe - podające stan pracy oddziałów i przodków wydo-
bywczych przez realizację scenariuszy technologicznych monitorowania. Przykład udanej 
realizacji scenariuszy terytorialnego i technologicznego przedstawiono na rys.32 i rys.33. 

 

 

Rys.32. Plansza scenariusza terytorialnego (ZEFIR) 
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Rys.33. Plansza scenariusza technologicznego (ZEFIR) 

Plansza realizująca scenariusz terytorialny prezentuje stan pracy (kombajny) 
i bezpieczeństwa (stęŜenie metanu i tlenku węgla, prędkość strugi powietrza i kierunki jej 
przepływu w wyrobiskach, połoŜenie tam wentylacyjnych) pokładu 362/3, natomiast plan-
sza realizująca scenariusz technologiczny - stan pracy odstawy głównej. Rzut oka pozwa-
la dyspozytorowi ocenić sytuację w interesującym go wycinku technologii. 

 Dla dynamicznej tablicy synoptycznej typu ZEFIR, zachowując generalne zasady 
animacji plansz, przyjęte w DTS-1, dodano kolor Ŝółty co pozwoliło wyróŜnić: 

• stan poprawny parametru (urządzenia) - kolorem zielonym, 

• stan ostrzegawczy parametru (urządzenia) - kolorem Ŝółtym, 

• stan alarmowy parametru (urządzenia) - kolorem czerwonym. 

Zasada ta dotyczyła wartości mierzonych parametrów, symboli czujników (urządzeń) 
i komunikatów bieŜących. 

 Dynamiczna tablica synoptyczna typu ZEFIR umoŜliwiała dowolne konfigurowanie 
wykresów pozwalając dostosować ich treść do aktualnych potrzeb. W ten sposób moŜna 
było latwo porównywać historię pracy maszyn przodka ścianowego (kombajnu, przenośni-
ka ścianowego i podścianowego, wybranych taśmociągów odstawy oddziałowej i głównej) 
z wykresem zmian parametrów bezpieczeństwa (np. stęŜenia metanu, tlenku węgla i 
przepływem powietrza) - rys. 34. 
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Rys.34. Wykresy pracy maszyn i parametrów bezpieczeństwa w przodku ścianowym (ZEFIR) 

 Zmiana metod prezentacji informacji pozwoliła na podwojenie liczby czujników 
kontrolno pomiarowych w stosunku do okresu stosowania komputerowych systemów 
wspomagania dyspozytora (tablice 8 i 9). 
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Tablica 9 - Oczujnikowanie kontrolno pomiarowe w kopalni "Pniówek"  

Rodzaj informacji 

Parametry technologiczne 
Ilość czujników  Rodzaj sygnału 

Praca kombajnu 13 2 - stanowy 

Praca przenośników 114 2 - stanowy 

Praca szybów 18 2 - stanowy 

Liczenie skipów 2 2 - stanowy 

Praca za- i rozładunku skipów  18 2 - stanowy 

Praca odstawy do zakładu przeróbki 7 2 - stanowy 

Zapełnienie zbiorników węgla 3 2 - stanowy 

Drzwi dyspozytorni 1 2 - stanowy 

Parametry bezpiecze ństwa 

Praca wentylatorów głównych 9 2 - stanowy 

Depresja wentylatorów głównych 3 2 - stanowy 

Praca wentylatorów lokalnych 20 2 - stanowy 

PołoŜenie tam wentylacyjnych 85 2 - stanowy 

Pomiar stęŜenia metanu 179 Analogowy - 4 minutowy 

Pomiar stęŜenia metanu 13 Analogowy - 1 minutowy 

Pomiar prędkości przepływu powietrza 42 Analogowy 

Pomiar stęŜenia tlenku węgla 21 Analogowy 

Praca spręŜarek odmetanowania 10 2 - stanowe 

SpręŜarki odmetanowania - ciśnienie 6 2 - stanowy 

Depresja w instalacji odmetanowania 1 2 - stanowy 

Praca pomp głównego odwadniania 8 2 - stanowe 

Poziom wody w  rząpiu 2 2 - stanowy 

Poziom wody w zbiorniku ppoŜ. 2 2 - stanowy 

Ciśnienie wody w dołowych rurociągach ppoŜ. 3 2 - stanowy 

Zabezpieczenie ppoŜ. - SAGA 12 2 - stanowy 

Praca odpylania 7 2 - stanowy 

Razem: 599 344 dwustanowych 
255 analogowych 

 

 W postaci dynamicznych tablic synoptycznych dyspozytorzy otrzymali narządzie 
pozwalające jednym spojrzeniem ocenić przebieg procesów technologicznych i stan bez-
pieczeństwa wybranych wycinków technologii oraz rejonów kopalni. SłuŜyły temu celowi 
plansze realizujące scenariusze technologiczne i terytorialne monitorowania. Scenariusza 
hierarchicznego zrealizować się nie udało poniewaŜ kopalnia okazała się zbyt złoŜonym 



Monitorowanie procesów technologicznych i stanu bezpieczeństwa ... 

78 

obiektem, a pole obrazowe monitora zbyt małe. Próby zaprojektowania planszy do reali-
zacji scenariusza hierarchicznego doprowadziły do nie w pełni zadawalających wyników 
ogólnych przedstawionych na rys.35. 

 

 

Rys.35. Próba realizacji scenariusza hierarchicznego 

 Twórcom dynamicznych tablic synoptycznych wydawało się, Ŝe zastąpią nie tylko 
systemy komputerowego wspomagania, co rzeczywiście nastąpiło, ale spowodują wyeli-
minowanie statycznych tablic synoptycznych. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Przeciw-
nie, w kilku przypadkach wdraŜający dynamiczne tablice zostali zobowiązani do zastoso-
wania takŜe statycznych tablic synoptycznych mimo, Ŝe dotychczas takich w kopalni nie 
stosowano. Powodem, jak wyjaśniła analiza, był brak syntetycznej (zawartej w jednej 
planszy) informacji, która pozwoliłaby jednym spojrzeniem ocenić przebieg produkcji i stan 
bezpieczeństwa kopalni. Wydawało się, Ŝe taką rolę spełni zestaw kolorowych monitorów 
graficznych i duŜy asortyment plansz, od ogólnych po szczegółowe. W procesie monito-
rowania przebiegu produkcji i stanu bezpieczeństwa dyspozytor posługiwał się z koniecz-
ności statyczną tablicą synoptyczną w zakresie ogólnej oceny, a tablicą dynamiczną do 
oceny szczegółowej. 

 Miarą przydatności dynamicznych tablic synoptycznych było jednak wdroŜenie, do 
połowy lat 90-tych, takich systemów w jednej trzeciej wszystkich kopalń (tablica 4). 
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 Przez długi okres czasu, intuicyjnie wyczuwalne i proste wydawałoby się, połą-
czenie zalet statycznych i dynamicznych tablic synoptycznych, tzn. duŜego pola obrazo-
wego z prostotą modyfikowania plansz, nie było moŜliwe. Dopiero rozwój techniki wielkich 
obrazów pozwolił opracować metodę wizualizacji eliminującą statyczne tablice synoptycz-
ne [89, 90, 91]. Z naciskiem naleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe nie wystarczyło proste 
zastąpienie zestawu monitorów projektorem lub wyświetlaczem wielko formatowym. 
Zmienić trzeba było takŜe sposób prezentowania informacji. W zaproponowanej w 1995 
roku koncepcji wizualizacji [89], niezaleŜnie od wykorzystania techniki wielkich obrazów, 
przyjęto następujące załoŜenia: 

• zastąpienie zestawu wielu plansz technologicznych o róŜnej skali szczegółowości 
przez pojedynczą planszę tzw. podstawową 

o warstwowej strukturze 

o z tłem w postaci schematu przestrzennego kopalni lub mapy pokładowej  

o i nakładaniu warstw technologicznych (monotematycznych) na warstwę pod-
stawową  

• oraz tworzenie plansz najczęściej uŜywanych rejonów, pokładów, ścian z planszy 
podstawowej, 

• a takŜe moŜliwością powiększania zaznaczonego dowolnego fragmentu wyświe-
tlanej planszy, 

• zapewnienie wielodostępu do informacji z zachowaniem prawa do edycji wyłącz-
nie dla właściciela nakładki, 

• zapewnienie zgodności informacji w systemie i wymaganych przepisami doku-
mentach (np. karty zabudowy czujników, programy wyłączania energii elektrycz-
nej). 

Koncepcja zrealizowana została w kopalni "Wesoła" [76]. Informacje prezentowane są na 
ścianie świetlnej firmy Synec zbudowanej z czterech projektorów Lightmaster 800, które 
pracują w systemie Mosaic (rys.36).  
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Rys.36. Projekcyjna tablica synoptyczna ("Wesoła") 

 Bazą sprzętową systemu jest stacja robocza Hewlett–Packard 
HP715, środowiskiem systemowym Unix, zaś podstawowym narzędziem   program GDS 
amerykańskiej firmy Graphic Data Systems Corporation naleŜący do rodziny komputero-
wych programów informacji przestrzennej GIS (Geographical Information Systems).  

 Przyjęcie zasady wyświetlania informacji technologicznych i charakteryzujących 
stan bezpieczeństwa na tle schematu przestrzennego kopalni (rys.37) ułatwiło dyspozyto-
rowi percepcję oraz przestrzenną lokalizację zjawisk. Zalety takiego rozwiązania uwidacz-
niają się w szczególności w sytuacjach awaryjnych np. poŜaru. Dyspozytor nie musi się-
gać do instrukcji oraz swojej pamięci (jak dzieje się w przypadku typowego systemu 
wspomagania dyspozytora [1, 2, 84]), a po prostu widzi lokalizację poŜaru w sieci wyro-
bisk. Jeśli uaktywni warstwę rozpływu powietrza moŜe bez trudności wskazać alternatyw-
ne drogi ucieczkowe załodze dołowej. W perspektywie moŜna pokazać drogi ucieczkowe 
na schemacie przestrzennym wyrobisk lub połączyć systemy alarmowo rozgłoszeniowe 
z projekcyjną tablicą synoptyczną dla automatycznego generowania komunikatów. 

 Istotne znaczenie ma równieŜ moŜliwość powiększania dowolnego fragmentu 
planszy zaznaczonego "ad hoc" (realizacja funkcji zoom) w celu zwiększenia czytelność 
informacji. Na rys.38 pokazano powiększony fragment schematu przestrzennego z aktyw-
nymi warstwami technologicznymi ( z rys.37). 
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Rys.37. Schemat przestrzenny kopalni z aktywnymi warstwami technologicznymi: dróg odstawy, metanomierzy, 
analizatorów tlenku węgla, telefonów i sygnalizatorów ("Wesoła") 
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Rys.38. Oddział KG VI - powiększony fragment schematu przestrzennego 
z aktywnymi warstwami technologicznymi ("Wesoła") 

 Sprawą niezwykłej wagi jest pełna zgodność informacji na wszystkich planszach 
uzyskana dzięki definiowaniu i modyfikowaniu obiektów tylko na jednej. W dynamicznej 
tablicy synoptycznej ZEFIR kaŜdą planszę tworzy się oddzielnie zestawiając niezbędne na 
niej informacje. Zmiana zestawu prezentowanej informacji wymaga modyfikowania plan-
szy. Jeśli pewna informacja (czujnik) występuje na wielu planszach to w przypadku zmia-
ny jego lokalizacji lub typu zmodernizować trzeba wszystkie plansze, na których występu-
je. W praktyce kopalnianej często z braku czasu wprowadza się zmiany tylko w najistot-
niejszych z eksploatacyjnego punktu widzenia planszach pozostawiając inne na później. 
A później często zapomina się o konieczności modyfikacji pozostałych planszy. Prowadzi 
to do groźnej sytuacji kiedy ten sam czujnik na róŜnych planszach jest innego typu np. na 
jednej CO-mierzem, a na innej anemometrem. Następstwa mogą być tragiczne. W projek-
cyjnej tablicy synoptycznej sytuacja taka nie występuje. 

 Warstwowa struktura plansz pozwala dyspozytorowi na dostosowanie zestawu 
prezentowanych informacji do aktualnych potrzeb chroniąc go jednoczenie przed ich  
nadmiaremi (rys.39 i 40). Systemy poprzedniej generacji, w tym takŜe dynamiczne tablice 
synoptyczne, moŜliwości takiej nie posiadały, a modyfikację zestawu wyświetlanych in-
formacji wykonywał tylko administrator systemu.  
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Rys.39. Mapa pokładowa z aktywnymi warstwami telefonów i sygnalizatorów 
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Rys.40. Mapa pokładowa z aktywnymi warstwami metanomierzy i CO-mierzy 

 

 Istotną nowością jest organizacja dostępu do informacji. Projekcyjna tablica syn-
optyczna jest systemem wielodostępnym, przy czym uŜytkownicy mają zróŜnicowane 
uprawnienia. Jeden z nich (administrator systemu) przygotowuje  oraz modyfikuje warstwę 
podstawową - np. schemat przestrzenny, zaś pozostali przygotowują warstwy technolo-
giczne. UŜytkownik przygotowujący warstwę jest jej właścicielem i tylko on ma uprawnie-
nia do jej modyfikacji. Obserwacja dostępna jest wszystkim uŜytkownikom. 
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 Informacje prezentowane na projekcyjnej tablicy synoptyczne pochodziły  
z pracujących w kopalni "Wesoła" systemów: mikroHADES i SMP. System mikroHADES 
dostarcza danych źródłowych z 2-stanowych czujników technologicznych (praca kombaj-
nów, odstawy, itp.) oraz wybranych czujników bezpieczeństwa (praca wentylatorów głów-
nych, lutniowych, tam, itp.) zainstalowanych w kopalni. System SMP dostarcza  głównie 
danych z analogowych czujników bezpieczeństwa (stęŜenie metanu, tlenku węgla, tlenu, 
prędkości przepływu powietrza itp.). 

 O nowatorstwie projekcyjnej tablicy synoptycznej świadczą próby uzupełnienia 
systemów poprzedniej generacji [23] o funkcje: 

• warstwowego sposobu prezentowania informacji, 

• syntetycznego przedstawienia informacji o pracy całej kopalni, 

chociaŜ uzyskuje się tylko substytuty jej moŜliwości funkcjonalnych.  
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Przedstawiony rozwój systemów i praktyki monitorowania przebiegu produkcji 
i stanu bezpieczeństwa kopalni jest wynikiem rozwoju techniki stosowanej w polskim gór-
nictwie [45] oraz nasilenia występowania zagroŜeń naturalnych i technicznych spowodo-
wanych głównie koncentracją wydobycia [25]. Obydwa procesy uwidoczniły się szczegól-
nie w II połowie XX wieku. Dlatego juŜ z początkiem lat 50-tych władze górnicze określiły 
zakres funkcjonalny nadzoru i kontroli oraz dąŜyły usilnie do powszechnego stosowania 
w kopalniach systemów dyspozytorskich. 

W historii systemów dyspozytorskiego monitorowania w polskich kopalniach miały 
miejsce zdarzenia istotne dla ich rozwoju. NaleŜą tu niewątpliwie: 

• wydanie przez Ministerstwo Górnictwa Zarządzenia nr 92 z 9 marca 1952 r. obli-
gujące kopalnie do stosowania systemów dyspozytorskich oraz określające jego 
zakres funkcjonalny, 

• zbudowanie w latach 1955-1956 przez kopalnię "Wujek" pierwszego systemu 
dyspozytorskiego, 

• zakup pierwszego profesjonalnego systemu dyspozytorskiego typu DKZ-60 i roz-
poczęcie prac nad własnym, krajowym rozwiązaniem w 1956 r. ,  

• zastosowanie w kopalni "Radzionków" w 1960 r. pierwszego krajowego, profesjo-
nalnego urządzenia dyspozytorskiego górniczego typu PUD-59/G, 

• uruchomienie w kopalni "Jan" w 1970 r. systemów komputerowego wspomagania 
dyspozytora "CES" i "S", 

• zakup w połowie lat 70-tych systemu metanometrycznego typu CTT63/40U oraz 
licencji na jego wytwarzanie, 

• opracowanie i zrealizowanie w latach 1978-1980 koncepcji modułowego systemu 
dyspozytorskiego typu MSD-80, bazującego na zunifikowanym sprzęcie minikom-
puterowym typu PRS-4, 

• opracowanie i zrealizowanie w latach 1985-1987 koncepcji dynamicznej tablicy 
synoptycznej wdroŜonej po raz pierwszy w kopalni "Moszczenica" w 1988 r., 

• opracowanie i zrealizowanie na przełomie lat 80 i 90-tych urządzeń do ciągłych 
pomiarów stęŜenia metanu, 

• opracowanie i zrealizowanie w latach 1996-1998 koncepcji projekcyjnej tablicy 
synoptycznej oraz jej pierwsze zastosowanie w kopalni "Wesoła" w 1999 r. 
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W rozwoju systemów monitorowania, w polskich kopalniach węgla kamiennego,  wyróŜnić 
moŜna trzy następujące okresy: 

• lata 1956-1970 - okres stosowania statycznych tablic synoptycznych, 

• lata 1971-1987 - okres stosowania statycznych tablic synoptycznych uzupełnio-
nych systemami komputerowego wspomagania dyspozytora, 

• lata 1988-1998 - okres stosowania dynamicznych tablic synoptycznych. 

 W okresie pierwszym stosowano w dyspozytorni metodę monitorowania wg aktu-
alnego stanu pracy maszyn i urządzeń. Podstawowymi formami prezentacji informacji były 
sygnalizatory świetlne zainstalowane na statycznej tablicy synoptycznej oraz indykatory 
i rejestratory wielokanałowe. Sygnalizatory świetlne umoŜliwiały ocenę jakościową, indy-
katory (wskaźniki, liczniki itp.) ocenę ilościową procesów technologicznych, natomiast 
rejestracja późniejszą szczegółową analizę. Metoda monitorowania wg stanu pracy wyko-
rzystująca wprost informację źródłową, tzn. indywidualne sygnalizatory lub indykatory dla 
kaŜdego kontrolowanego parametru, była wystarczająca dla małych kopalń. 

 W okresie drugim, dzięki pojawieniu się moŜliwości przetwarzania informacji, 
w dyspozytorni stosować zaczęto równieŜ metodę monitorowania wg odchylenia proce-
sów od przebiegów uznanych za prawidłowe. Wymagało to automatycznego przetwarza-
nia i analizy informacji, oraz wyświetlania komunikatów ostrzegawczych i alarmowych  
o wystąpieniu istotnych zdarzeń wymagających interwencji dyspozytora. Monitorowanie 
wg odchylenia oraz uwolnienie dyspozytora od Ŝmudnego i czasochłonnego zbierania 
informacji oraz przygotowywania zestawień i raportów, pozwoliło mu na skoncentrowanie 
uwagi na bieŜącej kontroli przebiegu produkcji i stanu bezpieczeństwa.  

 W okresie trzecim, dzięki zastosowaniu metod graficznej prezentacji, ułatwiono 
dyspozytorowi percepcję informacji umoŜliwiając znaczne zwiększenie liczby efektywnie 
kontrolowanych parametrów. 

 Analiza doświadczeń eksploatacyjnych, potrzeb i preferencji słuŜb dyspozytor-
skich oraz udostępnienie techniki wielkich obrazów pozwoliło na połączenie w jednym 
urządzeniu zalet oraz wyeliminowanie wad stosowanych uprzednio rozwiązań. Wynikiem 
prac jest projekcyjna tablica synoptyczna otwierająca nowe, nieznane dotąd moŜliwości. 
Projekcyjna tablica synoptyczna ma, w porównaniu z poprzednimi systemami monitoro-
wania, szereg bardzo istotnych z punktu widzenia uŜytkownika zalet, a przede wszystkim: 

• moŜliwość wykorzystania istniejących w kopalni rysunków i map wykonanych dla 
innych niŜ dyspozytorskie celów [14, 46], przy czym nie jest istotny nośnik, na któ-
rym zostały wykonane: moŜe to być papier, kalka techniczna czy dyskietka, 

• wyeliminowanie powszechnego obecnie wymogu przygotowania wielu, w praktyce 
kopalnianej kilkudziesięciu, róŜnych plansz pozwalających na prezentację wszyst-
kich potrzebnych dyspozytorowi informacji, 

• wyeliminowanie powszechnej praktyki dzielenia jednego ciągu technologicznego 
pomiędzy kilka plansz dla przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji, 

• wyeliminowanie powszechnej obecnie konieczności wprowadzania tej samej in-
formacji na kilka plansz, 

• wyeliminowanie niejednoznaczności informacji na róŜnych planszach, co uwi-
dacznia się najczęściej po modyfikacji plansz, kiedy w pośpiechu zmiany  wpro-
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wadza się nie wszędzie (np. często spotyka się potem sytuację kiedy ten sam 
czujnik jest opisany w róŜny sposób na róŜnych planszach), 

• wyeliminowanie niezgodności pomiędzy dokumentacją na papierze (np. karty za-
budowy czujników, program wyłączeń energii elektrycznej itd.) a konfiguracją sys-
temu przez przyjęcie zasady, Ŝe źródłem składników dokumentacji jest system. 

WdroŜenie projekcyjnej tablicy synoptycznej w kopalni “Wesoła” w 1999 r. rozpoczyna 
czwarty juŜ okres w rozwoju systemów monitorowania. Okres ten charakteryzuje się sto-
sowaniem w dyspozytorniach nowej generacji urządzeń, które ułatwiając percepcję infor-
macji oraz przestrzenną  zjawisk, w szczególności zdarzeń alarmowych przyczyniają się 
do poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych i ułatwiają efektywne kierowanie zło-
Ŝonymi procesami produkcyjnymi. 
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