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Streszczenie: W referacie przedstawiono przegląd nowoczesnych układów sterowania i systemów  diagno-
styki maszyn transportu poziomego stosowanych obecnie w polskim przemyśle wydobywczym. W referacie 
zamieszczono wybrane metody inteligentnego sterowania maszyn górniczych oraz nowoczesnych systemów 
diagnostyki predykcyjnej, możliwej do zastosowania w maszynach górniczych transportu poziomego. Najczę-
ściej stosowanymi metodami są: systemy sieci neuronowych oraz metoda algorytmów genetycznych, umoż-
liwiające quasi optymalne sterowanie maszyną transportu poziomego przy założonych wielopoziomowych 
funkcjach celu. W referacie przedstawiono wybrane algorytmy sterowania oraz wyniki symulacji komputero-
wych realizacji przykładowych procedur sterowania dla przenośników taśmowych odstawy głównej urobku  
w KWK. Wykorzystując nowoczesne komputery przemysłowe opracowano sterownik przemysłowy do 
sterowania nadrzędnego oraz sterowniki do sterowania lokalnego przenośnika. Sterowniki te były sprawdzane 
w wersji prototypowej na rzeczywistych obiektach. Wyniki badań przyniosły zadowalające rezultaty. 
 

Abstract: In the paper presented a review of modern control and diagnostics systems of horizontal transporta-
tion machine actual applied in polish underground industry. In the lecture located a selected method of intelli-
gent control system of mine machine and modern predictive diagnostic system possible to application in mine 
transportation machine. Often used methods are: neural net system, and genetic algorithms method, enables 
quasi optimal control of horizontal transportation machine, in assumed of multilevel aims functions. In the pa-
per presents a selected control algorithms and results of computer simulations realization of exampled  control 
procedures for belt conveyer main coal transportation in mine. Using of modern computers prepared an indus-
trial controller of master control and for slaves controllers. Theses controllers were verified in prototype ver-
sion in real object.  Results of investigations were very satisfied. 
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1. Wstęp 

W polskich kopalniach węgla kamiennego sto-
sowane są systemy urabiania, oparte na wyso-
kiej koncentracji wydobycia. Systemy trans-
portu poziomego powinny zapewniać płynną 
odstawę urobku do stacji załadowczych na pod-
szybiu lub bezpośrednio na powierzchnię [1]. 
Systemy transportu pionowego powinny być 
skoordynowane z dostawą urobku. Do odstawy 
urobku wykorzystuje się przede wszystkim 
układy przenośników taśmowych, oraz w ogra-
niczonym zakresie transport szynowy. Maszyny 
górnicze eksploatowane w podziemnych zakła-
dach górniczych wymagają spełnienia warun-
ków: energooszczędności, niezawodności oraz 
bezpieczeństwa pracy [1]. Systematycznie 
wzrasta ilość napędów maszyn górniczych za-
silanych z zasilaczy przekształtnikowych. Są to 
układy zasilania maszyn wyciągowych (silniki 
prądu stałego, silniki prądu przemiennego ukła- 

 
 

dy zasilania maszyn transportowych (przeno-
śniki taśmowe, przenośniki łańcuchowe), ukła-
dy zasilania maszyn przepływowych (wenty-
latory, sprężarki). Negatywnym skutkiem wzro-
stu mocy znamionowej zasilaczy przekształ-
tnikowych jest: wzrost poboru mocy biernej 
przez przekształtniki statyczne, generowanie 
wyższych harmonicznych prądu i napięcia  
w układach zasilania, występowanie komuta-
cyjnych spadków napięcia oraz pojawienie się 
zakłóceń elektromagnetycznych wpływających 
na pracę układów sterowania oraz systemów 
transmisji sygnałów. Wzrost częstotliwości klu-
czowania przekształtnika powoduje przepływ 
prądów pasożytniczych przez korpus silnika. Są 
to m.in. prądy łożyskowe przepływające przez 
węzeł łożyskowy, zmniejszając jego żywotność. 
W artykule zamieszczono metodykę badań nie-
zawodnościowych układów napędowych ma-
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szyn górniczych oraz wyniki badań awaryjno-
ści maszyn górniczych: przenośniki ścianowe, 
przenośniki taśmowe. W artykule przedstawio-
no metodykę badań diagnostycznych maszyn 
górniczych, zasilanych z zasilaczy przekszta-
łtnikowych. Dla wybranego napędu maszyny 
górniczej przedstawiono przyczyny powstawa-
nia prądów pasożytniczych oraz sposoby ich 
ograniczania.  
 

2. Ocena awaryjności maszyn górniczych  
 

Niezawodność pracy górniczej maszyny trans-
portowej jest definiowana jako zdolność ma-
szyny transportowej do realizacji zadań prze-
wozowych w danym przedziale czasu (czas 
trwania zmiany roboczej), w określonych wa-
runkach eksploatacyjnych [1, 3, 4, 5]. Do oceny 
niezawodności służą wskaźniki niezawodności 
układu, określające rodzaj obiektu, jego wła-
sności konstrukcyjne oraz eksploatacyjne. 
Zgodnie z teorią niezawodności, przenośniki 
górnicze są obiektami naprawialnymi, nato-
miast podzespoły przenośników należą zarówno 
do klas obiektów naprawialnych, jak i niena-
prawialnych. Według teorii niezawodności: sil-
nik elektryczny jest obiektem nienaprawialnym, 
pracującym z przerwami losowymi, a praca 
układu może być kontynuowana po wymianie 
silnika - odpowiada to kodowi 1131. Dla 
obiektów nienaprawialnych należy określać 
wskaźniki: Θ- średni czas pracy do wystąpienia 
awarii, λ(t)-intensywność uszkodzeń. Badania 
niezawodnościowe przeprowadzono na repre-
zentatywnej grupie przenośników górniczych 
pracujących na 20 kopalniach węgla kamien-
nego. Z analizy danych wynika, że: 
- w przenośnikach ze sprzęgłem 

hydrokinetycznym: 70% uszkodzeń było 
spowodowanych awarią sprzęgła, 20% -awa-
riom przekładni, 8% - uszkodzony silnik na-
pędowy, 

- w napędach przenośników ze sprzęgłem 
podatnym: 65% uszkodzeń było spowodowa-
nych awarią przekładni, 20% - awaria silnika 
napędowego, 12% - awaria sprzęgła. 

Głównymi przyczynami awarii silników napę-
dowych było: zwarcie uzwojenia stojana - 80%, 
uszkodzenie łożysk - 16%. Podstawowymi 
przyczynami awarii sprzęgła hydrokinetyczne-
go były: utrata szczelności -70%, uszkodzenie 
łożysk - 25%, natomiast w przekładni najczę-
ściej uszkodzeniu ulegały: wałek szybkobieżny 
- 70%, łożyska - 15%, koła zębate - 10% oraz 

utrata szczelności - 4%. [1, 5]. Intensywność 
uszkodzeń określona na podstawie wyników 
empirycznych ma charakter monotoniczny o ro-
zkładzie Weibulla o postaci: R(t) = exp(-tδ/θ). 
Wartości nieznanych parametrów określają-
cych: intensywność uszkodzeń oraz dystrybu-
anty i przedziały pracy bezawaryjnej, można 
obliczyć wykorzystując metodę największej 
wiarygodności Fischera. [2, 3, 4, 5].  
 

3.Metodyka badań diagnostycznych ma-
szyn górniczych transportu poziomego  

Niezawodność pracy maszyn górniczych zależy 
w znacznym stopniu od prawidłowej oceny 
stanu technicznego ich obwodów: elektrycz-
nych, elektromechanicznych oraz mechanicz-
nych. Ocenę można zrealizować w sposób glo-
balny - wykorzystując centralne stanowisko 
diagnostyczne, lub w ograniczonym zakresie - 
wykorzystując elementy diagnostyczne zain-
stalowane w maszynie. Diagnostykę globalną 
powinno się przeprowadzać w sposób okresowy 
[1, 5, 6]. Ocena lokalna powinna być realizo-
wana przed każdym uruchomieniem maszyny. 
W ramach diagnostyki lokalnej sprawdza się 
stan techniczny: silnika napędowego, układu 
zasilania, obwodów sterowania i zabezpieczeń, 
parametry i stan techniczny elementów trans-
portowych: bębnów napędowych oraz taśmy 
przenośnika, a także ocenia się skuteczność 
pracy układu hamulcowego. Specjalny program 
symulacyjny Diagoprzen (opracowany przez 
Autora) oraz odpowiednie czujniki i przetwor-
niki pomiarowe umożliwiają realizację pomia-
rów w sposób automatyczny. Wyniki obliczeń 
numerycznych i symulacyjnych uzyskanych na 
podstawie modeli matematycznych: silników 
napędowych, zasilacza przekształtnikowego 
oraz układu mechanicznego, są prezentowane  
w sposób tabelaryczny i graficzny na ekranie 
monitora oraz drukowane w postaci protokołu 
badań diagnostycznych. Ocenę stanu technicz-
nego silnika napędowego można przeprowadzić 
przy wykorzystaniu: wyników analizy harmo-
nicznych napięć i prądów stojana przy zasilaniu 
trójfazowym i dwufazowym, analizy sygnału 
napięciowego indukowanego w dodatkowym 
uzwojeniu umieszczonym w żłobkach stojana, 
stosując metody wibromechaniczne albo aku-
styczne [1, 5, 6]. Przy bieżącej kontroli stanu 
technicznego silnika napędowego można ogra-
niczyć zakres pomiarów do pomiarów: rezy-
stancji uzwojeń stojana, rezystancji izolacji 
uzwojenia stojana, kontroli stanu technicznego 
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łożysk silnika [1, 5]. Ocenę stanu technicznego 
układu zasilania (tranzystorowy lub tyrysto-
rowy falownik napięcia) przeprowadza się 
sprawdzając: elementy wykonawcze, zabezpie-
czenia zwarciowe oraz realizując programy te-
stujące umieszczone w pamięci sterownika mi-
kroprocesorowego (nastawy zabezpieczeń prze-
ciążeniowych, zwarciowych, kontrola ciągłości 
napięć zasilających oraz obwodów sprzężeń 
zwrotnych). Do diagnostyki układu mechanicz-
nego i kinematycznego przenośnika wykorzy-
stuje się sygnały z czujników umieszczonych na 
przenośniku. Są to m.in. czujniki: temperatury, 
ruchu taśmy, spiętrzenia urobku oraz inteli-
gentne czujniki uszkodzeń taśmy, bębnów na-
pędowych oraz przekładni. Sygnały z czujni-
ków są przesyłane do komputera nadrzędnego 
magistralą komunikacyjną, gdzie są wykorzy-
stywane zarówno do celów diagnostycznych, 

jak i do optymalnego sterowania pracą przeno-
śnika. 

4. Nowoczesne przetworniki pomiarowe 
w napędach maszyn transportu pozio-
mego 

Większość kopalń węgla kamiennego wyko-
rzystuje do głównej odstawy urobku przeno-
śniki taśmowe. W zależności od rodzaju prze-
nośnika, układy napędowe muszą uwzględniać 
czynności związane ze skracaniem długości 
przenośnika oraz wstępnym napinaniem taśmy. 
Na rys.1 przedstawiono rozkład czujników  
w przenośniku taśmowym [1, 5]. Układ stero-
wania zapewnia automatyczne napinanie taśmy, 
w zależności od ilości urobku. Do pomiaru ilo-
ściowej wielkości urobku stosowane są ta-
śmowe wagi elektroniczne, natomiast do oceny 
jakościowej wykorzystuje się przetworniki  izo- 

 
 

Rys.1 Rozkład czujników w przenośniku taśmowego 

1 - napęd, 2 - pętlica, 3 - zwrotnia, 4 - taśma, 5 - wysięgnik, C - czujniki temperatury, CR - skrzynka 

rozgałęźna 

 
topowe, lub komputerową analizę obrazu z ka-
mery przemysłowej [1, 5]. Do kontroli pracy 
przenośnika oraz dla celów diagnostycznych 
obok przenośnika są umieszczone: zespoły 
łączności, wyłączniki awaryjne, urządzenia zra-
szające, natomiast w obrębie bębna napędo-
wego umieszczono czujniki: prędkości bębna, 
prędkości taśmy, temperatury, schodzenia ta-
śmy, spiętrzenia urobku oraz bramki materia-
łowe. W pobliżu stacji napinającej umieszcza 
się czujniki krańcowe oraz czujniki siły napi-
nającej taśmę przenośnika. Zastosowanie ste-
rowników przemysłowych umożliwi wprowa-
dzenie dla celów kontrolnych oraz diagnostycz-
nych dodatkowych czujników, które będą in-
formować o stopniu zużycia taśmy, przekładni 

zębatej lub o awarii: silnika, łożysk, bębna na-
pędowego, hamulca lub taśmy. W silniku napę-
dowym należy zastosować czujniki tempera-
tury: uzwojeń, łożysk, medium chłodzącego, 
przetworniki napięcia, prądu oraz kontroli stanu 
izolacji. Układ zasilania powinien posiadać: 
przetworniki napięcia, prądu, temperatury mo-
dułów zasilacza, temperatury medium chłodzą-
cego. Układ mechaniczny oraz układ przenie-
sienia napędu należy wyposażyć w czujniki: 
zużycia okładzin ciernych hamulca, pęknięcia 
bębna napędowego, uszkodzenia taśmy. Dane  
z czujników są przesyłane do komputerów ste-
rownika, gdzie w oparciu o bazy danych oraz 
bazy wiedzy, wykorzystując odpowiednie pro-
gramy diagnostyczne oraz modele matema-
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tyczne: silnika oraz układu kinematycznego, 
podejmuje się decyzje o stanie technicznym 
układu oraz o trwałości i niezawodności pracy 
układów przenośników taśmowych. Do wy-
krywania uszkodzeń taśmy mogą wykorzysty-
wane czujniki: elektromechaniczne, magne-
tyczne lub elektroniczne [1, 5]. Na rys.2 przed-
stawiono elektroniczny system zabezpieczenia 
taśmy przenośnika typu Sensor Gard [1, 6]. 
System ten służy do ochrony taśmy przed roz-
ległymi uszkodzeniami (przecięcie taśmy), oraz 
sygnalizuje ruchy poprzeczne i nadmierny po-
ślizg taśmy. 

 

 
Rys. 2. Elektroniczny system zabezpieczenia ta-

śmy 
 

 W skład układu wchodzą: pętle przewodów 
implantowane w taśmie, detektor uszkodzeń, 
oraz jednostka sterująca. Czujniki i głowice 
detektora są sprzężone rozkładem pola elektro-
magnetycznego. Jeśli nastąpi uszkodzenie ta-
śmy, to zostanie uszkodzony czujnik, wtedy 
detektor wykrywa uszkodzenie i wyłącza taśmę. 
Innym wariantem jest czujnik elektroniczny 
typu Conti Tronic, który wymaga zastosowania 
taśmy z zaimplantowanymi transponderami. 
Szczegółowy opis czujnika przedstawiono  
w [5]. Do oceny zużycia, korozji oraz do wy-
krywania pęknięć linek stalowych stanowiących 
rdzeń taśmy przenośnikowej wykorzystuje się 
metody magnetyczne. W skład układu wchodzi 
wzbudnik magnetyczny z magnesami trwałymi, 
czujniki indukcyjne oraz defektoskop. Uszko-
dzony pręt powoduje zmiany rozkładu pola ma-
gnetycznego wykrywane przez defektoskop.  
W skład układu wchodzą: pętle przewodów im-
plantowane w taśmie,  detektor uszkodzeń,  
oraz jednostka sterująca. Czujniki i głowice 
detektora są sprzężone rozkładem pola elektro-
magnetycznego. Jeśli nastąpi uszkodzenie ta-
śmy, to zostanie uszkodzony czujnik, wtedy 
detektor wykrywa uszkodzenie i wyłącza taśmę.  

Innym wariantem jest czujnik elektroniczny 
typu Contitronic, który wymaga zastosowania 
taśmy z zaimplantowanymi transponderami. 
Szczegółowy opis czujnika przedstawiono  
w [5]. Do oceny zużycia, korozji oraz do wy-
krywania pęknięć linek stalowych stanowiących 
rdzeń taśmy przenośnikowej wykorzystuje się 
metody magnetyczne. W skład układu wchodzi 
wzbudnik magnetyczny z magnesami trwałymi, 
czujniki indukcyjne oraz defektoskop. Uszko-
dzony pręt powoduje zmiany rozkładu pola ma-
gnetycznego wykrywane przez defektoskop. 
Nowoczesne, inteligentne czujniki pomiarowe 
wymagają zmian w konstrukcji taśm przenośni-
kowych, co wiąże się z określonymi kosztami 
ekonomicznymi. Dlatego proponuje się wpro-
wadzić do układów diagnostycznych przeno-
śnika, układy bazujące na rozbudowanym mo-
delu matematycznym układu elektromecha-
nicznego przenośnika, wykorzystując możliwo-
ści obliczeniowe sterowników przemysłowych. 
Jedną  z przyczyn awarii maszyn górniczych 
jest awaria węzła łożyskowego. Uszkodzeniu 
węzła łożyskowego maszyny górniczej towa-
rzyszy: wzrost drgań, głośna praca, szum, 
wzrost temperatury uzwojeń i obudowy. Do 
diagnostyki węzła łożyskowego wykorzystuje 
się m.in. metody: SPM (Shock Pulse Metod), 
SE (Spike Energy), SEE (Spectral Emitted 
Energy), metoda analizy częstotliwościowej, 
analizy akustycznej oraz metodę detekcji ob-
wiedni. Metoda detekcji obwiedni polega na 
analizie drgań rezonansowych maszyny. Krót-
kotrwale udary widoczne w przebiegach cza-
sowych mierzonego sygnału maszyny mogą 
być spowodowane uszkodzeniem węzła łoży-
skowego. Znając geometrie łożyska, ilość ele-
mentów tocznych oraz prędkość obrotowa 
bieżni można obliczyć częstotliwości rezonan-
sowe układu. Czujnik drgań jest umieszczany 
na badanym elemencie. Sygnał pomiarowy po 
filtracji w filtrach pasmowo przepustowych  
i dopasowaniu jest analizowany w pobliżu obli-
czonych częstotliwości rezonansowych. Trans-
formaty Fouriera z otrzymanego sygnału widma 
pozwalają określić dominujące częstotliwości  
i określić stopień uszkodzenia. 
  

5. Sterowanie suboptymalne systemu  
transportu kopalnianego 
 

Sterowanie pracą kopalnianego systemu trans-
portu poziomego jest to sterowanie wielopo-
ziomowe, multi kryterialne, o stochastycznych 
zmianach wielkości regulacyjnych. Przy reali-
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zacji niektórych procesów technicznych w tran-
sporcie urobku korzystne jest więc zastoso-
wanie sterowania suboptymalnego. [2]. Ste-
rowanie suboptymalne umożliwia realizację ad-
aptacyjną  złożonych algorytmów sterowania,  
z uwzględnieniem zjawisk wyprzedzających ich 
wystąpienie. Jest to więc sterowanie predyk-
cyjne zapewniające optymalne sterowanie pracą  
napędu maszyny górniczej przy założonych 
funkcjach celu oraz multikryteriach, determi-
nujących właściwą pracę maszyny zgodnie z re-
alizowanym procesem technicznym. Sterowania 
predykcyjne: MPC (model predictive control) 
lub RHC  (receding horizon control) są meto-
dami sterowania dynamicznych układów nieli-
niowych, polegających na cyklicznym rozwią-
zywaniu odpowiednio sformułowanych zadań 
sterowania optymalnego (ZSO). Początkowa 
część rozwiązania (funkcje sterujące) jest poda-
wana na wejścia obiektu regulacji, następnie 
rozwiązuje się układy równań różniczkowych, 
opisujących model dynamiczny obiektu, uzy-
skane wyniki obliczeń porównuje się ze stanem 
rzeczywistym, następnie całą procedurę powta-
rza się dla nowego założonego stanu pracy  
obiektu. Model matematyczny sterowania pre-
dykcyjnego opisuje układ równań (1): 
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gdzie: 
        x(t), u(t) – funkcje sterowania obiektu, 
        f(x, u) – funkcje realizujące algorytmy ste-
rowania optymalnego, 
Prawa strona  równania (1) musi spełniać waru-
nek Lipschitza: f(0, 0) = 0.  Wskaźnik jakości  
sterowania obiektu J  można określić z relacji 
(2): 
 
                                                                        (2) 
gdzie: 

 L(x, u) – całkowita energia układu napę-
dowego, 
q(x) – energia jednostkowa i-tego ele-
mentu układu napędowego, 
 

Parametry regulatora optymalnego opisanego 
zależnością:  u=k(x),  można wyznaczyć roz-
wiązując równania Hamiltona-Jacobiego-Bell-
mana [4]. Znalezienie optymalnego rozwiązania 
przy sterowaniu predykcyjnym jest przeważnie 

niemożliwe dla złożonych obiektów regulacji  
z układami nieliniowymi. Przy ustalonej stru-
kturze układu sterowania poszukuje się meto-
dami gradientowymi minimum wskaźnika jako-
ści Q(p), przy czym p jest wektorem parame-
trów sterowania Gradient wskaźnika jakości 
oblicza się stosując numeryczne całkowanie ró-
wnań stanu i równań sprzężonych układu napę-
dowego maszyny górniczej. Podczas realizacji 
obliczeń optymalizacyjnych generowane są 
procedury generacji i redukcji. Stosowane są 
różne sposoby generowania procedur: szpil-
kowa, jednowęzłowa, płaska oraz wielomia-
nowa [2, 4]. Generacja szpilkowa polega na  
wstawieniu dodatkowego predykcyjnego pulsu 
do algorytmu sterowania, i szukaniu optymal-
nego rozwiązania. Generacja jednowęzłowa 
polega na  wstawieniu nowego węzła do ma-
trycy sterowania. Generacja płaska polega na 
wstawieniu ograniczeń: minimalnych i maksy-
malnych do procedur sterowania. Generacja 
wielomianowa powoduje zwiększenie o 2 sto-
pień wielomianu (n+2) opisującego proces ste-
rowania obiektu. Po procesie generacja, nastę-
puje zmiana struktury obwodu sterowania, oraz 
zmiana wymiaru przestrzeni decyzyjnej. Proces 
poszukiwania jest kontynuowany w nowej 
przestrzeni, do następnego procesu  generacja, 
lub do  spełnienia warunków koniecznych do 
uzyskania rozwiązania optymalnego. Procedury 
procesu redukcja polegają na usuwaniu ogra-
niczeń technicznych realizacji założonych pro-
cedur.  

6. Analiza celowości zastosowania metod 
sztucznej inteligencji w układach stero-
wania maszyn transportowych 

System transportu kopalnianego jest to upo-
rządkowany wewnętrznie zbiór obiektów znaj-
dujących się na powierzchni i w podziemiach 
kopalni, wraz z relacjami istniejącymi między 
tymi obiektami oraz ich właściwościami, któ-
rego działanie jest podporządkowane osiągnię-
ciu założonego celu transportowego [8]. Sto-
pień automatyzacji procesów produkcyjnych 
oraz kompleksowej diagnostyki maszyn i urzą-
dzeń jest w polskich kopalniach znacznie ogra-
niczony [8, 9]. Stosowane są systemy automa-
tyki lokalnej: stacji zasilających transformato-
rowych, zasilaczy prostownikowych, ciągów 
przenośników taśmowych, maszyn wyciągo-
wych przy przewozie urobku oraz częściowo 
maszyn urabiających: kombajny ścianowe, 
strugi węglowe [8, 9]. W większości kopalń 
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stosowane są przede wszystkim rozwiązania 
konwencjonalne, w których człowiek jako ope-
rator jest potrzebny do uruchamiania i wyłącza-
nia maszyn, ustawiania parametrów eksploata-
cyjnych oraz do oceny globalnej prawidłowości 
pracy maszyn transportu poziomego i piono-
wego. Wiedza operatora i jego przełożonych, 
oparta na doświadczeniu, zawarta w instruk-
cjach oraz w przepisach i wymaganiach decy-
duje o jakości pracy maszyn górniczych [8].  
Ogromna wiedza kadry technicznej kopalni 
powinna tworzyć bazę inteligentnych systemów 
sterowania w czasie rzeczywistym - KBS 
(knowledge based system), opartego na kom-
puterowych bazach danych oraz bazach wiedzy 
[4, 5, 10]. System KBS umożliwi monitorowa-
nie procesów w czasie rzeczywistym, diagno-
zowanie stanu technicznego maszyny wycią-
gowej, prognozowanie kolejnych cykli produk-
cyjnych oraz automatyczne sterowanie całego 
procesu produkcyjnego lub jego newralgicz-
nych elementów. Do realizacji sterowania eks-
perckiego: nadrzędnego (SECS - supervisory 
expert control system), lub prostego (DECS - 
direct expert control system) należy wykorzy-
stać systemy sztucznej inteligencji: ACN (arti-
ficial control network) i ANN (artificial neural 
network) [6, 7]. Do realizacji systemów eks-
pertowych oraz sterowania optymalnego można 
wykorzystać m.in.: sterowanie rozmyte [4, 5, 
10], sieci neuronowe [3, 8] lub systemy stero-
wania adaptacyjnego zawierające kombinację 
sterowania rozmytego (fuzzy-logic) i sieci neu-
ronowych z zastosowaniem algorytmów gene-
tycznych [5, 10]. Wymaga to jednak zastoso-
wania procesorów o dużych możliwościach 
operacyjnych, szybkich i dużej pamięci opera-
cyjnej. [6, 10]. 

 
 
Rys. 3. Schemat strukturalny regulatora roz-

mytego FKBC 
 

Sterowanie rozmyte (fuzzy logic) polega na 
zamianie ciągłych wielkości sterujących na 
wielkości rozmyte oparte na zależnościach lin-
gwistycznych, wykorzystaniu ekspertowego 
systemu podejmowania decyzji (maszyna wnio-
skująca, baza reguł, baza danych) oraz wypra-
cowaniu sygnału ciągłego realizującego podjętą 
decyzję w rzeczywistym obwodzie sterowania. 
Przykładowy schemat regulatora rozmytego 
FKBC (fuzzy knowledge based control) przed-
stawiono na rys.3. Sygnał wejściowy regulatora 
jest poddawany procesowi standaryzacji (nor-
malizacji), a następnie jest rozmywany w pro-
cesie fuzzyfikacji. Wykorzystując bazę wiedzy 
oraz zmienne lingwistyczne wyznacza się prze-
działy zmian zmiennych decyzyjnych oraz za-
lecany poziom sygnału wyjściowego, który po 
defuzzyfikacji (wyostrzeniu) i denormalizacji 
jest podawany na wyjście regulatora fuzzy-lo-
gic i do obwodu wykonawczego. Sterowanie 
rozmyte umożliwia realizację złożonych, nieli-
niowych procesów sterowania w sposób racjo-
nalny, uwzględniający różne nieprzewidziane 
sytuacje. 
Sterowanie układem sieci neuronowych po-
lega na odwzorowaniu rzeczywistego układu 
sterowania systemem neuronów (inteligentnych 
komórek decyzyjnych - mikroprocesor wyposa-
żony w przetworniki A/C i C/A oraz moduły 
pamięci operacyjnych RAM, ROM oraz 
EPROM), połączonych synapsami (dwukierun-
kowe magistrale transmisyjne). Proces sterowa-
nia składa się z dwóch etapów: I etap - etap na-
uczania (wprowadzenie do pamięci procesora 
informacji zawartych w bazach wiedzy i w ba-
zach danych oraz narzucenie funkcji ograni-
czeń), II etap - etap wnioskowania i podejmo-
wania decyzji (realizacja procesu sterowania 
przy wykorzystaniu baz wiedzy). Układ stero-
wania wymaga stosowania procesorów o dużej 
szybkości obliczeń i dużej pamięci operacyjnej, 
jest on stosowany do sterowania bardzo złożo-
nych cykli produkcyjnych. Uproszczony sche-
mat regulatora neuronowego przedstawiono na 
rys.4. 
Sterowanie z wykorzystaniem algorytmów 
genetycznych polega na zamianie rzeczywi-
stego układu sterowania układem genetycznym, 
złożonym z: komórek, tkanek, sieci połączeń 
międzykomórkowych oraz nadrzędnych i lokal-
nych jednostek decyzyjnych. Pojedyncza ko-
mórka zawiera: dwa mikroprocesory, przetwor-
niki A/C i C/A, rejestry komunikacyjne oraz 
pamięci operacyjne. 
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Rys. 4. Regulator z siecią neuronową 
 

Komórka (gen) odwzorowuje fizycznie okre-
ślony fragment rzeczywistego obwodu sterowa-
nia. Opisując programowo zależności zacho-
dzące pomiędzy poszczególnymi elementami 
obwodu sterowania i regulacji budujemy sieć 
połączeń pomiędzy poszczególnymi komórka-
mi (genami) układu. Umożliwia to modelowa-
nie zjawisk fizycznych zachodzących w rze-
czywistym układzie sterowania. Sterowanie to 
wymaga zastosowania dużej ilości sterowników 
mikroprocesorowych i jest celowe przy stero-
waniu rozległych i złożonych procesów tech-
nicznych i produkcyjnych. Zastosowanie syste-
mów ekspertowych w układach sterowania 
górniczych maszyn transportowych zapewni: 
energooszczędny sposób zasilania i sterowania 
pracą przenośników taśmowych oraz transportu 
szynowego, bieżącą kontrolę parametrów eks-
ploatacyjnych, diagnostykę lokalną i globalną 
maszyn i systemów transportowych oraz stero-
wanie optymalne pracą maszyn transportowych. 
 

 
 
Rys. 5. Ekran monitora przy instalacji progra-

mu TEG w3.0 
 

7. Zastosowanie programu Diagnoprzen 
w diagnostyce maszyn transportu pozio-
mego  
  

Nowoczesne układy zasilania, sterowania, oraz 
diagnostyki  maszyn i urządzeń pośredniczą-
cych w transporcie urobku powinny zapewniać: 
bieżącą kontrolę podstawowych parametrów 

eksploatacyjnych, znaczny stopień automatyza-
cji pracy poszczególnych urządzeń, sygnaliza-
cję stanów awaryjnych oraz ograniczoną dia-
gnostykę stanów awaryjnych. Do projektowania 
i diagnostyki stanu technicznego maszyn trans-
portu poziomego wykorzystuje się program 
komputerowy Diagnoprzem. Instalacja pro-
gramu Diagnoprzem sprowadza się do przeko-
piowania katalogu zawierającego pliki binarne 
oraz bazy danych na dysk twardy docelowego 
komputera. Do pracy programu niezbędny jest 
system baz danych Borland Database Engine 

(BDE). W programie BDE Administrator (bde-

admin.exe) należy ustawić parametry: 
STANDARD,DEFAULTDRIVER PARADOX, 
opisujące folder dysku w którym znajdują się 
wykorzystywane w programie bazy danych 
(pliki z rozszerzeniami *.dbf). Instalację sys-
temu baz danych BDE wykonuje się jednokrot-
nie. Na rys.6 przedstawiono sposób instalacji 
programu TEG.w.3.0 do obliczeń kopalnianej 
trakcji elektrycznej, będącego częścią składową 
programu Diagnoprzem. W skład programu 
Diagnoprzem wchodzą także pliki do sterowa-
nia pracą kombajnu, pracą przenośników: ścia-
nowych, podścianowych oraz chodnikowych,  
a także kolejek podwieszanych. 
 

8. System Diagnoster sterowania i dia-
gnostyki maszyn transportu poziomego 
 

System Diagnoster sterowania przenośników 
jest przeznaczony jest do sterowania i sygnali-
zacji pracy przenośników taśmowych oraz sy-
gnalizacji ostrzegawczej przed ich uruchomie-
niem. Składa się on ze sterownika centralnego 
oraz ze sterowników lokalnych.[6]. Sterownik 
centralny umożliwia: wybór uprawnienia dla 
dowolnej ilości ciągów przenośników w odsta-
wie, sterowanie automatyczne ciągów odstawy, 
wizualizację stanów pracy poszczególnych 
przenośników w ciągu, transmisję danych do 
systemu wizualizacji na powierzchni. Mikro-
procesorowy sterownik umożliwia: wybór ro-
dzaju pracy za pośrednictwem menu progra-
mowania użytkownika: Transport urobku lub 
Rewizja, wybór sterowania, sposobu urucha-
miania pracy przenośnika taśmowego, emito-
wania sygnałów akustycznych za pośrednic-
twem sygnalizatorów akustycznych głośnomó-
wiących, generowanie sygnału informującego  
o spieczeniu styków w aparaturze łączeniowej 
zasilającej napęd przenośnika, sygnału informu-
jącego o spieczeniu styków w aparaturze łącze-
niowej, zasilającej hamulce przenośnika, kon-
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trolę ciągłości linii w magistrali systemu łącz-
ności w trakcie trwania sygnału rozruchowego, 
awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego 
miejsca wzdłuż jego trasy, sterowanie i kontrolę 
załączenia aparatury łączeniowej napędu oraz 
aparatury łączeniowej hamulców przenośnika, 
dwustronną wymianę danych pomiędzy sterow-
nikiem i sygnalizatorami akustycznymi zabu-
dowanymi wzdłuż trasy przenośnika taśmo-
wego, odczyt informacji o stanie czujników 
kontrolowanych przez Układ Kontroli Tempe-
ratury Taśmociągu (UKTT) przez układ trans-
misji danych, identyfikację blokad z wykorzy-
staniem modułów identyfikacji blokad typu 
NIB-E, programowanie wybranych parame-
trów, rodzaju współpracujących czujników lub 
urządzeń oraz funkcji kontrolnych sterownika 
przez osoby uprawnione tzn. znające hasło do-
stępu.   
 

 
Rys. 7. Monitoring pracy przenośnika w ścianie 

506 
 

Na rys.7  przedstawiono przykładowo wyniki 
monitorowania pracy systemu przenośników 
taśmowych z zaznaczeniem układu napędo-
wego, stanu pracy oraz parametrów eksploata-
cyjnych.  
 

9. Zakończenie  
  

Zastosowanie komputerów przemysłowych  
w układach sterowania górniczych maszyn 
transportowych zapewnia realizację złożonych 
algorytmów sterowania: sterowanie energoosz-
czędne, z możliwością bieżącej kontroli wybra-
nych parametrów eksploatacyjnych i diagno-
styki całego systemu oraz jego zespołów. 
Wprowadzenie sterowania rozproszonego za-
pewnia realizację sterowania lokalnego oraz 
sterowania centralnego z uwzględnieniem na-
rzuconych priorytetów sterowania. Propono-

wane algorytmy sterowania oraz diagnostyki 
umożliwiają realizację sterowania quasi opty-
malnego, przy stosunkowo małych kosztach fi-
nansowych. Zastosowanie sterowania subopty-
malnego w układach sterowania odstawa 
urobku zapewni energooszczędną, płynną od-
stawę urobku przy minimalizacji stanów awa-
ryjnych. Proponowane sterowanie  maszyn gór-
niczych może być w pewnych przypadkach 
rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do 
kosztownych i złożonych rozwiązań firm profe-
sjonalnych. 
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