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Streszczenie 

Energia emisji sejsmoakustycznej – wyrażona w tych samych fizycznych jednostkach (dżulach, J),  

w których wyrażana jest energia wstrząsów sejsmicznych – stanowi ważną część informacji wejściowej 

niezbędnej w metodach prognozy zagrożenia sejsmicznego w górnictwie. Stosowane aparatury 

sejsmoakustyczne zwykle umożliwiają tylko ocenę gęstości pola energii w otoczeniu czujnika (czyli tak 

zwanej „energii umownej”). W pracy przedstawiono kilka wariantów metody szacowania (czyli 

estymatorów), wyrażonej w dżulach (J) fizycznej energii zdarzeń sejsmoakustycznych o źródłach  

w rejonie czoła eksploatowanej ściany, na podstawie „energii umownej”, na przykład rejestrowanej przez 

popularną w polskim górnictwie sejsmoakustyczną aparaturę ARES – i zarekomendowano aktualnie 

najlepszy z tych sposobów. Opisane estymatory zależne są od przyjętych założeń (idealizujących 

górotwór i układ pomiarowy): dostarczając więcej i lepszej informacji wejściowej, oczekiwać można 

bardziej wiarygodnych wyników, lecz zdobycie tej dodatkowej lub lepszej informacji obarczone jest 

kosztami. Celowe jest więc zapewnienie użytkownikowi możliwości wyboru. Różnice między wynikami, 

które otrzymuje się stosując różne estymatory, mogą jednak być bardzo duże, warto więc i należy 

stosować te sposoby, które są najlepiej uzasadnione. Wprowadzono też podstawowe w sejsmoakustyce 

górniczej pojęcie pola (intensywności) emisji i pokazano, w jaki sposób zagadnienie estymacji energii 

emitowanej ze ściany wiąże się z zagadnieniem estymacji parametrów tego pola. 

Estimation of seismoacoustic energy in the longwall on a basis of "conventional 

energy" recorded by the ARES equipment 

Summary 

Energy of acoustic emission (also called „seismoacoustics” or „microseismics”, abbreviated: AE) 

events, observed in constant (e.g. hourly) time intervals makes an important part of the input information 

used by some of our methods of seismic hazard prediction. To be useful, this energy should be aggregated 

with energies of seismic events (mining-induced tremors) – at the same space segment and time interval – 

so it must be expressed with the same physical units of energy (J). But AE observation systems measure 

only the density of wavefield energy nearby its sensors so, to estimate the energy of AE, a few estimators 

of AE energy emitted from a longwall face – given the so called „conventional energy” registered with 

popular in Polish coal mines AE-system ARES – have been discussed and the currently best and most 

realistic estimator has been recommended. The estimators depend on assumptions and on the input 

information – more or better information always costs, but can result in better estimates: as the estimated 

energy values can differ – for different estimators – strongly, the best, in theory, justified (and realistic) 

method is advised. The fundamental notion of emission field has been introduced and connection between 

the estimation of energy emitted from a longwall and a general task – of estimation of the emission field’s 

parameters – has been demonstrated. 
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1. WPROWADZENIE 

W ciągu minionych kilku lat opublikowano wiele prac (np. Kornowski i Kurzeja 

2000; Kornowski 2002; Kornowski i Kurzeja 2002; Surma i Kornowski 2002) 

dotyczących możliwości użytecznej prognozy całkowitej (czyli sejsmoakustycznej + 

sejsmicznej) energii emitowanej w postaci fal sejsmicznych z eksploatowanej ściany 

w kolejnych, jednakowych (np. godzinowych) przedziałach czasu. Równocześnie 

zaproponowano wykorzystanie tej informacji do prognozy zagrożenia sejsmicznego  

w obserwowanym obszarze. 

Danymi wejściowymi w metodzie prognozy, opisywanej w tych publikacjach,  

są godzinowe wartości tej samej całkowitej energii. Zatem znając z obserwacji (np.  

o godz. 18
00

) energię wyemitowaną w minionej godzinie (np. między godz. 17
00

  

a 18
00

) – a także w godzinach wcześniejszych – prognozować można wartość średnią 

oraz wariancję rozkładu energii, która wyemitowana będzie w godzinie nadchodzącej  

(np. między godz. 18
00

 a 19
00

). W kolejnych godzinach prognoza jest obliczana 

ponownie w taki sam sposób. 

Wykazano też (np. Surma i Kornowski, 2002), że – średnio w dłuższym czasie – 

wariancja błędu prognozy godzinowej energii nie jest mniejsza od wariancji błędu 

obserwacji, skąd wynika, że jeśli chce się otrzymywać użyteczne prognozy, to 

obserwacje energii powinny być tak dokładne jak to możliwe oraz, że określenie 

energii całkowitej (E = Ew + EAE, gdzie Ew to energia wstrząsów, EAE – energia 

impulsów w przedziale czasu Δt) wymaga, by energia wstrząsów Ew oraz impulsów 

sejsmoakustycznych EAE były energiami fizycznymi wyrażonymi w tych samych 

jednostkach (dżulach, J). 

W praktyce, w polskich kopalniach, energia wstrząsów jest określana w dżulach  

i może być traktowana jako ocena energii fizycznej, natomiast energia impulsów 

sejsmoakustycznych, zwana „energią umowną”, nie może być bezpośrednio dodawana 

do energii wstrząsów. Nie można zatem bezpośrednio (dodając energie) tworzyć 

zbiorów danych niezbędnych do prognozy. W niniejszym opracowaniu opisano kilka 

przybliżonych wersji sposobów przekształcania (za pomocą funkcji korygującej 

F(d, L, α, θ)) godzinowych wartości – określanej przez sejsmoakustyczną aparaturę 

ARES – „energii umownej” w energię fizyczną, wyrażoną w dżulach. Umożliwi to 

tworzenie bazy informacyjnej do prognozowania energii i zagrożenia sejsmicznego 

(Surma i Kornowski, 2002). Wykazano, jak zagadnienie to wiąże się ze znacznie 

ogólniejszym – i zapewne ważniejszym – zagadnieniem estymacji (zmiennego  

w czasie i w przestrzeni) pola emisji. (Pole to opisywane jest funkcją e = e(x, y), dwu 

zmiennych przestrzennych, definiującą intensywność e energii emitowanej przez 

źródła AE z tego obszaru). Pole emisji jest podstawowym pojęciem w sejsmoakusty-

ce. Znaczenie pola emisji wynika między innymi z faktu, że może ono być 

interpretowane w kategoriach (także zmiennego w czasie i w przestrzeni) natężenia 

procesu niszczenia skały. 

Skrótem AE (od ang.: acoustic emission) określana jest zarówno sejsmoakustyka, 

jak i emisja sejsmoakustyczna (a kontekst umożliwia rozróżnienie). Do obserwacji 

sejsmoakustycznych stosuje się czujniki często zwane geofonami. Pojęcia: impuls 
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(sejsmoakustyczny) i zdarzenie (sejsmoakustyczne) traktowane są jako synonimy  

i używane zamiennie. „Instrukcja”, oznacza zawsze pracę (Kornowski i inni 1996), 
zwykle w przemyśle nazywaną instrukcją stosowania metody sejsmoakustycznej. 

Przez energię AE, rozumieć należy – analogiczną do określanej w sejsmologii 
górniczej (np. Dubiński i Konopko 2000) energii wstrząsów – energię dalekiego pola 
fal, ekstrapolowaną do źródła lub źródeł, określaną na podstawie pomiaru gęstości 
energii (tego pola) w otoczeniu czujnika. W celu odróżnienia od energii umownej Eu, 

energię fizyczną oznacza się symbolem EAE. Gęstość przestrzenną emitowanej energii 
(lub intensywność emisji) oznacza się małą literą e. Symbol eg oznacza gęstość energii 
w otoczeniu czujnika, ogólnie jednak e jest funkcją zmiennych przestrzennych (np. 
e(x)). 

2. SCHEMAT ZASTĘPCZY APARATURY ARES 3/4 DO POMIARU 

GĘSTOŚCI ENERGII 

Badania, które w czerwcu 2002 r. przeprowadzili dr inż. A. Waśko i mgr H. So-

kołowski (GIG) na zlecenie kopalni „Wesoła” umożliwiają przedstawienie toru 
transmisyjnego TSA oraz aparatury ARES-3 (lub ARES-4) w uproszczony sposób 
(rys. 1). 
 

 k
TSA

 k
A∫x2

dt k
B
 k

D
 

ů(t) TSA x(t) A E B  D 
godz.

ARESEEu E  

       
k

PC  

       PC 
PC

uE  

Rys. 1. Schemat zastępczy aparatury ARES: TSA – tor transmisji sygnałów, A – właściwa aparatura 
ARES, B – program (w aparaturze ARES) uwzględniający deklarowane przez użytkownika war-

tości wzmocnienia toru i odległości czujnika od źródeł, D – program edycji wyników, PC – 

komputer, k – współczynnik liniowego wzmocnienia odpowiedniego bloku 

Fig. 1. Simplified diagram of the ARES seismoacoustic system: TSA – signal transmission channel,  

A – the measurement system, B – interaction software, D – output editing software, PC – com-

puter, k – linear amplification coefficient 

W pokazanym schemacie (rys. 1) występują następujące wielkości i zależności: 
ů(t) – prędkość drgań cząstek ośrodka, 
x(t) – napięcie sygnału na wejściu konwertera A/C 

 x(t) = k
TSA

(t)u&   (1) 

k
TSA

 – „wzmocnienie” (dokładniej: moduł transmitancji) toru TSA 

 k
TSA

 = TSA
0

G
kierkk  (2) 
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 OAONGTSA
0 kkkkk k  (3) 

gdzie: )(
G
kier

G
kier kk k  – charakterystyka kierunkowa czujnika, zależna od kąta φ  

między normalną do czoła fali a osią czujnika, 
k

G
, k

N
, k

O
, k

OA
 – „wzmocnienia” odpowiednio, czujnika, nadajnika, odbiornika 

oraz regulowanego wzmacniacza (OA) w odbiorniku. 

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją optymalna wartość wzmocnienia TSA
0k  wynosi 

 
TSA
optk = 2,5 · 104

 Vs/m  (4) 

Wartość rzeczywista TSA
0k  jest w praktyce niemal zawsze różna od wartości op-

tymalnej i aktualna, rzeczywista wartość wzmocnienia TSA
0k  (dla każdego toru TSA 

osobno) musi być zawsze znana (co najmniej inżynierowi elektronikowi). Można ją 
zawsze – niezależnie od wymiany elementów – łatwo obliczyć, znając numery 
fabryczne elementów aktualnie tworzących dany tor TSA i ich wzmocnienia określone 
w dokumentacji kalibracyjnej oraz biorąc pod uwagę aktualne położenie przełącznika 
w paneli OA. Ponadto 

 111,0(9,0
G
kierk  |cos φ |) (5a) 

 G
kierk 0,9 (0,111 + |x|/r)  (5b) 

 r = 22
xd x   (5c) 

gdzie r jest odległością źródło-czujnik i założona jest pokazana na rysunku 2 
geometrią pomiaru, przy czym: d – odległość czujnika (w chodniku) od skrzyżowania, 
x – odległość źródła (w ścianie) od skrzyżowania; oś x pokrywa się z czołem ściany, 
skrzyżowanie jest w punkcie P(0, 0), czujnik w P(d, 0), źródło w P(0, x). 
 

 

 

 

 

 

x 

 

Ściana (1) 
 

  Źródło (2) 
 

      r 

ściana (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czujnik (3) chodnik (4)  d 

Rys. 2. Geometria układu czujnik-źródło: skrzyżowanie znajduje się w punkcie P(0, 0), czujnik w P(d, 0), 

źródło w P(0, x): 1 – ściana, 2 – źródło, 3 – czujnik, 4 – chodnik 

Fig. 2. Geometry of sensor and (AE) source arrangement. Longwall/gallery crossing in P(0, 0), sensor  

in P(d, 0), AE – source in P(0, x): 1 – longwall, 2 – AE source, 3 – sensor, 4 – gallery 

. 

φ 
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Zakłada się, że zdecydowana większość źródeł znajduje się w pobliżu czoła ścia-

ny, co oznacza że źródła określone są współrzędnymi P(0, x) (0 ≤ x ≤ L, gdzie L jest 

długością ściany). Założenie to jest oczywistą idealizacją, użyteczną gdy nie lokalizuje 
się źródeł. 

W schemacie zastępczym aparatury (rys. 1) występują też dalsze zależności  
i związki 

 E = k
A
(k

TSA
)

2
 ∫ 2u& dt  (6) 

gdzie: 

k
A
  – wzmocnienie właściwej aparatury ARES, 

E  – niewyskalowana gęstość energii pola falowego w otoczeniu czujnika. 

Całkowanie, występujące w równaniu (6), faktycznie wykonywane jest nume-

rycznie, w cyfrowej części aparatury ARES, dla każdego impulsu AE osobno. 

 Eu = Ek
B
k

D 
 (7a) 

 Eu = k
A
k

B
k

D
(k

TSA
)

2
 eg  (7b) 

 eg = ∫ 2u& dt (7c) 

Wielkość eg interpretuje się jako gęstość (intensywność) energii pola falowego  
w ośrodku znormalizowanym (gdzie V = 1 m/s, ς = 1 kg/m

3), określoną w otoczeniu 
czujnika, natomiast Eu to tak zwana „energia umowna”. 

Wspomniane na początku rozdziału pomiary wskazują, że wartości liczbowe 
współczynników kA

 i k
D
 mogą być różne dla każdego egzemplarza aparatury ARES, 

zatem muszą być określane pomiarowo (najlepiej przy okazji badań kalibracyjnych; 
laboratorium Sejsmoakustyki GIG dysponuje metodą pomiaru tych parametrów). 

Parametr k
B
 narzucony jest Instrukcją i określony równaniem 

 k
B
 = 

2
 50 k

d
 (8) 

gdzie d jest odległością czujnika od skrzyżowania i przybliżeniem (nieznanej bez 
lokalizacji źródeł) odległości czujnika od źródła (tzn. d ≈ r). Przybliżenie to jest 
poprawne, gdy x = 0 (rys. 2). Odległość d czujnika od skrzyżowania zmienia się  
z każdym skrawem kombajnu i tak też powinna być aktualizowana. Współczynnik  
k w równaniu (8) jest to deklarowana przez obsługę Stacji wartość wzmocnienia toru 

TSA, TSA
ok . Ponieważ TSA

ok  jest dużą liczbą (np. 2,5 · 10
4), w praktyce deklaruje się tę 

wartość po podzieleniu przez 104
 (np. k = 2,5). Zatem gdy wzmocnienie to deklarowa-

ne jest rzetelnie, kk /
TSA
o = 10

4. Deklarować należy wzmocnienie rzeczywiste 
(podzielone przez 10

4
) – określone na podstawie dokumentacji kalibracyjnej dla 

aktualnej konfiguracji toru TSA. 

Wprowadźmy oznaczenia: 

 k* = 

2

4

TSA
o

10

2

1010 k

k
  (9a) 
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(dla poprawnie deklarowanej wartości k otrzymuje się k* = 1, lecz każdy błąd  

w określeniu k podnoszony jest do kwadratu), a także 

 vkkk e
2G

kier
w
e )(k(  (9b) 

 DBA2TSA
o

v
e )( kkkkk (k   (9c) 

Równanie (7b) przyjmuje teraz postać 

 Eu = w
ek eg  (10a) 

lub – pomijając wpływ charakterystyki kierunkowej 

 Eu ≈ v
ek eg (10b) 

W kopalni „Wesoła” wyznaczono następujące wartości parametrów k
A
 i k

D
: 

 dla aparatury obsługującej ścianę 37: k
A
 ≈ 500, k

D
 = 1/7, 

 dla aparatury obsługującej ścianę 45: k
A
 ≈ 500, k

D
 = 1/12. 

3. OSZACOWANIE ENERGII AE EMITOWANEJ ZE ŹRÓDŁA 

PUNKTOWEGO 

W rozdziale zostały przedstawione trzy (coraz bardziej złożone) estymatory ener-

gii EAE emitowanej z punktowego źródła znajdującego się w znanej odległości r od 

czujnika, w pokładzie węgla o miąższości h, leżącym między powierzchniami 

odbijającymi – gdy aparatura ARES zarejestrowała (wydrukowała/wyświetliła) 

„energię umowną” Eu. Estymatory (oznaczane indeksami a, b, c) różnią się założe-

niami upraszczającymi, zatem i wymaganą na wejściu informacją. Kolejne estymatory 

(w kolejności: a, b, c) umożliwiają – co najmniej w teorii – coraz lepsze oszacowanie 

energii EAE, lecz wymagają od użytkownika coraz bardziej szczegółowej informacji. 

Dla uproszczenia dalszych obliczeń wprowadzono symbol 

 C1 = 
ςπo hvC

k
v
e   (11) 

gdzie: 

h, ς, v – odpowiednio: miąższość pokładu, gęstość ośrodka i prędkość fal będą-

cych zasadniczym nośnikiem energii, 

Co – współczynnik wynikający z geometrii ośrodka: 

Co = 2 w pokładzie bez granic, 

Co = 1 w przypadku źródeł na ociosie. 

Założono, że źródło i ośrodek w płaszczyźnie pokładu są izotropowe. Kolejne 

założenia i związane z nimi estymatory są następujące: 

a) Pomija się absorpcję energii fal w pokładzie, charakterystykę kierunkową czujnika 

oraz obecność fal poprzecznych, natomiast zakłada się, że to fale bezpośrednie są 
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nośnikiem energii drgań (co umożliwia korzystanie z dobrze zdefiniowanej odległo-

ści r czujnika od źródła). Na podstawie równań (10b), (11) oraz znanych zależności 

(np. Kornowski, 2002, str. 75 równanie (3.4c)) wiążących energię pola fal z jej 

gęstością, można zapisać: 

 1
a
AE /CrEE urE   (12a) 

 Eu ≈ C1 rE /
a
AE   (12b) 

gdzie: 

indeks „a” wskazuje przyjęte założenia, 

EAE – przybliżona wartość energii wyemitowanej ze źródła punktowego, 

Eu – energia umowna zarejestrowana przez ARES. 

b) Bierze się pod uwagę absorpcję energii w pokładzie. Pomija się kierunkowość 

czujnika oraz obecność fal poprzecznych i zakłada, że to fale bezpośrednie są 

nośnikiem energii. (Absorpcja określona jest współczynnikiem α [m
–1

] tłumienia 

amplitudy) 

 1
2b /CEreE u
αr

AE re   (13a) 

 Eu ≈ C1e
–2αr b

AEE /r  (13b) 

Wymagana jest teraz zarówno informacja o odległości r, jak i o wartości współ-

czynnika tłumienia α (na podstawie wcześniejszych pomiarów). Wpływ absorpcji na 

ocenę energii jest bardzo znaczny, więc nie powinien być pomijany. 

c) Bierze się pod uwagę i absorpcję energii i charakterystykę kierunkową czujnika. 

Pomija się występowanie fal poprzecznych i nadal zakłada, że to fale bezpośrednie 

są nośnikiem energii. Wówczas: 

 ])(/[
2G

kier1
2c

AE kCEr eE u
αr

r  (14a) 

 Eu ≈ C1 e
–2αr

( 2G
kier )k  rE /

c
AE  (14b) 

Wykorzystanie tego przybliżenia wymaga informacji o wartościach: odległości r, 

tłumienia α oraz kąta φ tworzonego przez kierunek przyjścia fal z osią czujnika. 

Różnice między kolejnymi przybliżeniami (a, b, c) ilustruje następujący przykład: 

Przyjmijmy, że α = 0,015 m
–1

, r = 89,44 m, cos φ = 0,848, h = 4 m, Co = 1, k
A
 = 

500, k
D
 = 1/7, k* = 1, vp = 1800 m/s, ς = 1300 kg/m

3
. Wówczas C1 = 434,4; 

863,0
G
kier 0k , skąd otrzymuje się: 

ukieru
αr

u EkEEEeEEEE  4,04)/(        ; 3,01        ; 0,206
2Gb

AE
c
AE

2a
AE

b
AE

a
AE 4,E3,E0, . 

Występują więc poważne różnice między kolejnymi oszacowaniami i widać, że 

szczególnie istotne jest uwzględnienie wpływu absorpcji ( ).15/
a
AE

b
AE 15EE  Powtórzyć 

należy, że równania (12a), (13a), (14a) służą do oszacowania energii EAE emitowanej  

z punktowego źródła AE i rejestrowanej jednym czujnikiem aparatury ARES. 
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4. OCENA ENERGII AE EMITOWANEJ Z CZOŁA ŚCIANY 

Omówione w poprzednim rozdziale estymatory energii ze źródła punktowego 

można uogólnić i wykorzystać, gdy obserwowana jest (w okresie ∆t, np. godzinowym) 

energia emitowana – nie z punktu, lecz – z pewnego obszaru, na przykład z czoła 

ściany. Załóżmy, że czujnik znajduje się w odległości d od skrzyżowania (ściany  

z chodnikiem) i ocios ściany usytuowany jest na osi x tak, że 0 ≤ x ≤ L (gdzie L jest 

długością ściany). Przyjmijmy też, że w okresie ∆t źródła emisji rozłożone są  

w przybliżeniu równomiernie wzdłuż czoła ściany, emitując w tym okresie (z odcinka 

o jednostkowej długości) średnią energię AEE  [J/m], która nie zależy od x: jest to 

założenie „stałej przestrzennej intensywności emisji” (założenie to można złagodzić 

przyjmując, że emitowana energia określona jest rozkładem )( 2
E, σEN , można też 

przyjąć rozkład inny (rozdz. 5)). 

Pamiętając, że średnia energia AEE  nie zależy od x, wprowadźmy oznaczenia: 

 Ka(d, x) = r
–1

  (15a) 

 Kb(d, x, α) = r
–1

exp(–2αr)  (15b) 

 Kc(d, x, α) = r
–1

[0,9(0,111 + |x|/r)]
2
 exp (–2αr)  (15c) 

Indeksy a, b, c wskazują odpowiednie założenia określone w rozdziale 3 i umoż-

liwiają rozróżnienie kolejnych, coraz bardziej złożonych oszacowań. Wstawiając te 

oznaczenia, równania (12b), (13b) i (14b) zapisać można w postaci: 

 Eu ≈ C1 Ka(d, x) AEE  (16a) 

 Eu ≈ C1Kb (d, x, α) AEE  (16b) 

 Eu ≈ C1Kc(d, x, α) AEE  (16c) 

W równaniach powyższych Eu nadal jest energią rejestrowaną (przez ARES)  

w przypadku emisji energii AEE  z punktu P(d, x). Dopiero całkowanie po x, 0 ≤ x ≤ L, 

prawej strony każdego z równań (16a, b, c) pamiętając, że AEE  nie zależy od x, daje – 

odpowiednie dla przyjętych założeń – przybliżenie energii rejestrowanej przez ARES 

w przypadku obserwacji całego czoła ściany. Jeżeli wprowadzimy oznaczenia: 

 Ia = 

L

xxdK

0

a )d,(  (17a) 

 Ib = 

L

xαxdK

0

b )d,,(  (17b) 
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 Ic = 

L

xαxdK

0

c )d,,(  (17c) 

to wstawiając je do równań (16a, b, c) otrzymamy równania (18a), (19a), (20a), 

określające Eu energię rejestrowana przez ARES w przypadku obserwacji czoła 

ściany. Z równań tych wyliczyć można wartości AEE , średniej energii emitowanej  

(w okresie ∆t obserwacji, na przykład w ciągu godziny) z jednostkowej długości  

(„z metra”) ociosu, a następnie, mnożąc AEE razy L, długość ociosu, otrzymać można 

energię (fizyczną) EAEL emitowaną z całego ociosu: 

 au IECE AE1C  (18a) 

 a1
a
AEL / ICL EE uL  (18b) 

 bAE1u IECE C  (19a) 

 bICL EE 1u
b
AEL /L  (19b) 

 cAE1u IECE C  (20a) 

 c1
c
AEL / ICL EE uL   (20b) 

Równania (18b), (19b) i (20b) stanowią poszukiwane, kolejne przybliżenia  

fizycznej (wyrażonej w dżulach, J) energii AE emitowanej z czoła ściany o długości L, 

gdy aparatura służąca do obserwacji tej ściany (kanał TSA z jednym czujnikiem + 

system ARES) zarejestrowała „energię umowną” uE . Występujące w tych równa-

niach całki są łatwe do obliczenia numerycznego (tylko całka (17a) jest obliczalna 

analitycznie). Ponieważ d, odległość czujnika od skrzyżowania, zmienia się z każdym 

skrawem kombajnu, nie istnieje żaden niezmienny przelicznik przekształcający Eu  

w EAEL: wartość funkcji F(d, L, α, θ), gdzie θ to wektor pozostałych parametrów 

opisujących górotwór i aparaturę – multiplikatywnie przekształcającej Eu w EAEL – 

obliczać należy po każdym skrawie kombajnu (pamiętając, że I jest jedną z funkcji 

(17a, b, c)). 

 EAEL = F(d, L, α, θ) Eu (21a) 

 F(d, L, α, θ) = L/C1I (21b) 

Obliczenie wartości C1, (11), wymaga określenia parametrów k*, k
A
, k

D
 związa-

nych z aparaturą ARES i jej obsługą (rozdz. 2), a także odległości d i miąższości h 

pokładu w rejonie obserwacji. Wykorzystanie estymatorów (19b) i (20b) wymaga 

określenia wartości średniej (w rejonie obserwacji) współczynnika tłumienia α. 
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Istnieje prosta i skuteczna metoda automatycznej estymacji wartości α, której opis 

wykracza jednak poza ramy tego artykułu (chroniona jest prawem autorskim). 

By zilustrować zakres liczbowych wartości przyjmowanych przez funkcję kory-

gującą F(d, L, α, θ) – przekształcającą energię umowną w energię fizyczną –  

w tablicy 1 podano jej przykładowe wartości (dla trzech aproksymacji (a, b, c))  

dla ściany o długości L wynoszącej 150 lub 200 m, gdy współczynnik tłumienia  

α = 0,012 m
–1

 lub 0,014 m
–1

 i dla odległości czujnika od skrzyżowania d = 40, 75, 

110 m. Założono też Co = 1, h = 4 m i poprawną (k* = 1) deklarację wzmocnienia toru 

oraz wartości k
A
 i k

D
 określone dla aparatury służącej do obserwacji ściany 37  

w kopalni „Wesoła”. Porównanie przedstawionych w tablicy 1 wyników wskazuje, że 

estymator a nieuwzględniający absorpcji energii falowej prowadzi do wyników 

zdecydowanie zaniżonych (w porównaniu z pozostałymi estymatorami) i to zaniżo-

nych tym bardziej im większa jest odległość d czujnika od skrzyżowania. Dla L = 

200 m, d = 110 m i α = 0,014 m
–1

, energia wyznaczona estymatorem a jest, zgodnie  

z tablicą 1, (53,52/0,28 = 191,14) niemal dwustukrotnie mniejsza od energii wyzna-

czonej estymatorem c. Zatem, przystępując do estymacji energii fizycznej, nie należy 

korzystać z metod nadmiernie uproszczonych. Autor doradza więc stosowanie 

estymatora określonego równaniem (20b), jeżeli ściana obserwowana jest za pomocą 

jednego czujnika. 

Tablica 1. Przykładowe wartości funkcji F(d, L, α) = L/c1I multiplikatywnie 

przekształcającej, zmierzoną aparaturą ARES, „energię umowną” Eu w energię fizyczną 

EAEL{EAEL = F(d, L, α)Eu} wyrażoną w dżulach, dla trzech aproksymacji (a, b, c) w 

przypadku obserwacji ściany o długości L, czujnikiem w odległości d od skrzyżowania, 

gdy współczynnik tłumienia wynosi α [m
–1

] (skrót APR oznacza aproksymację) 

d 

m 

L 

m 

 α 

APR 
0,012 0,014 

  a 0,38 0,38 

 150 b 1,75 2,19 

40  c 4,54 5,99 

  a 0,44 0,44 

 200 b 2,31 2,90 

  c 5,91 7,85 

  a 0,29 0,29 

 150 b 2,90 4,16 

75  c 10,04 15,25 

  a 0,32 0,32 

 200 b 3,79 5,49 

  c 12,77 19,61 

  a 0,25 0,25 

 150 b 5,62 9.06 

110  c 25,52 40,10 

  a 0,28 0,28 

 200 b 7,20 12,08 

  c 28,80 53,52 
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5. OBSERWACJA Z ZASTOSOWANIEM WIELU CZUJNIKÓW 

Załóżmy, że ściana obserwowana jest z dwu chodników przyścianowych: z zasto-

sowaniem czujnika G
0
 z chodnika, którego oś leży na prostej x = 0 i czujnika G

L
  

z chodnika, którego oś leży na prostej x = L, przy czym G
0
 znajduje się w odległości 

d
o
, a G

L
 w odległości d

L
 od właściwego skrzyżowania (odtąd górne indeksy „0” i „L” 

określają czujnik). G
0
 i G

L
 rejestrują zwykle różne wartości „energii umownej” 

( L0
uu EE E ) i niecelowe jest – czynione poprzednio – założenie o równomiernym 

rozkładzie intensywności emisji. Dysponując, po każdym okresie ∆t, dwoma 

obserwacjami ( L0
 i uu EE ) dopuścić można (zamiast AEE = const) dwuparametrowy 

rozkład (gęstości (przestrzennej) emitowanej energii), na przykład 

 e(x) = βo + β1x, 0 ≤ x ≤ L  (22) 

z nieznanymi wartościami βo i β1. Pole emisji (czyli intensywność (gęstość) emisji 

energii) określa e(x), a energia emitowana z tego pola określona jest całką 

 EAEL = 

L

xxe

0

)d(  (23) 

By nie powtarzać równań różniących się tylko indeksami (a, b, c) przyjmijmy, że 

indeks dolny w postaci kropki • zastępuje dowolną (lecz ustaloną) z liter (a, b, c), 

wskazując estymator i zbiór założeń. Pomijać też będziemy zmienne występujące  

w funkcji K.. 

Wykorzystując równanie (22), równania (16a, b, c) zapisać można, dla dwu  

obserwacji L0
 i uu EE , w postaci 

 0
uE  = (βo + β1x) oo

1 KC  (24a) 

 L
uE  = (βo + β1x) LL

1 KC  (24b) 

a równania (17a, b, c) w postaci 

 

L

0

oo
dxKI  (25a) 

 

L

0

o0,1
dxxKI  (25b) 

(i analogicznie definiuje się LI  oraz L,1L,1
I : ponieważ d

o
 ≠ d

L
 to L,10,1Lo , L,10,1 IIII , 

LoL
1

o
1  , KKCC ). Po wykonaniu (numerycznie!) całkowania, równania (24a, b) – 

pomijając zbędny już dolny indeks „u” – przyjmują postać 
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 E
o 
= 0,1o

11
o0

1o ββ
0,1

β ICIC
 

(26a) 

 E
L
 = βo

L,1L
11

LL
1 β

L,1
β ICIC  (26b) 

lub, w zapisie macierzowym 

 E = Gβ (27a) 

gdzie  E
T
 = [E

o
, E

L
] (27b) 

 G = 
L,1L

1
LL

1

0,1o
1

oo
1     

ICIC

I CIC
 (27c) 

 β
T
 = [βo, β1] (27d) 

(w przypadku czujnika G
L
, całkowanie odbywa się w granicach (–L, 0) stąd „–”  

w równaniach (26b) i (27c)). 

Rozwiązanie równania (27a-d), ze względu na βo, β1, jest znane (dla dowolnej 

liczby czujników N ≥ 2) i nie musi być omawiane. Po obliczeniu wartości βo i β1 

całkowanie zgodnie z równaniem (23) daje poszukiwaną energię fizyczną (wyrażoną 

w dżulach), emitowaną z czoła ściany, gdy obserwacje prowadzi się za pomocą wielu 

czujników. 

W praktyce duże błędy pomiarowe (spowodowane, na przykład niedoskonałością 

kontaktu czujnika z górotworem) sprawiają, że wyliczone wartości bywają sprzeczne  

z podstawowymi wymogami fizyki, co łatwo rozpoznać, gdyż e(x) jako (określona  

w punkcie x) lokalna intensywność energii, musi być nieujemna. W przypadku 

modelu (22), po obliczeniu wartości βo i β1 wystarczy więc sprawdzić czy e(0) ≥ 0 

oraz e(L) ≥ 0. Program komputerowy estymujący energię pola emisji musi zatem być 

zaopatrzony w odpowiednie zabezpieczenia. Jest oczywiste, że energię emitowaną  

w okresie ∆t – z którego pochodziły pomiary E
o
 i E

L
 – oblicza się wykorzystując 

równania (23), (22) oraz wyliczone wartości parametrów βo i β1. Dysponując wystar-

czającą liczbą czujników (N ≥ 2) analizę powyższą uogólnić można następująco: 

A. Zachowując model (22), równanie (27a, b, c, d) i jego minimalnokwadratowe 

rozwiązanie [β = (G
T
G)

–1
G

T
E] pozostaje poprawne dla dowolnej liczby czujników. 

Gdy wyniki są fizycznie możliwe (co sprawdza się, obliczając wartości e(0) i e(L)), 

otrzymane (dla N > 2) rozwiązanie umożliwia też ocenę dokładności (wariancji) 

wyników. Naruszenie warunków fizycznych jest sygnałem znacznych błędów 

(pomiaru i/lub modelu) i powinno skłaniać do użycia bardziej dokładnych metod 

estymacji. 

B. Gdy istnieje racjonalne uzasadnienie (N >> 3 i wiadomo, że w ścianie występuje 

uskok lub wyraźny wpływ krawędzi) model (22) zastąpić można modelem trójparame-
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trowym (np. (βo + β1x + β2x
2
)

–1
), aproksymując zarówno wyniki pomiarów „energii 

umownej”, jak i wpływ lokalnych osobliwości. 

C. Nic, oprócz liczby czujników, nie ogranicza możliwości estymacji parametrów pola 

emisji opartego na segmencie płaszczyzny (d, x) pokładu. W najprostszym przypadku 

zaproponować można modele o postaci (na przykład) 

 e(d, x) = d
eE 1β

AE
β  (28a) 

lub  e(d, x) = (ßo + ß1x) d
e 2ββ  (28b) 

Zawsze jednak – by wyniki były wiarygodne – liczba czujników musi być dużo 

większa od liczby estymowanych parametrów. 

Ponieważ wyniki obserwacji („energii umownej”) otrzymywane są zwyczajowo 

w sejsmoakustyce górniczej co godzinę, a mogą być, gdy to potrzebne, otrzymywane 

częściej, możliwa staje się – prócz estymacji energii generowanej w polu emisji – 

estymacja i graficzna (np. na ekranie komputerowym) prezentacja przestrzennego  

i ewoluującego w miarę upływu czasu pola (intensywności) emisji. Pole to jest ściśle 

związane z polem prędkości niszczenia górotworu i może być interpretowane  

w kategoriach – zmiennego w czasie i w przestrzeni – zagrożenia sejsmicznego. 

Otwiera to nową i ciekawą perspektywę sejsmoakustyki górniczej. Praktyczna 

realizacja takiego estymatora pola emisji wymaga – jak się dziś wydaje – wydzielenia 

ośmiokanałowej jednostki ARES do obserwacji pojedynczej, silnie zagrożonej 

tąpaniami ściany. 

5. WNIOSKI 

1. Przedstawiono szereg estymatorów umożliwiających oszacowanie emitowanej  

w ścianie (w przedziale czasu Δt) energii fizycznej EAE (wyrażonej w dżulach, J) 

zdarzeń AE, na podstawie tak zwanej „energii umownej” Eu, rejestrowanej przez 

aparaturę ARES. Poprawnie obliczona energia fizyczna zdarzeń AE jest addytyw-

na względem energii wstrząsów, co umożliwia tworzenie prognozowalnych 

szeregów czasowych energii. 

2. Kolejne estymatory odpowiadają związanym z nimi zbiorom coraz bardziej 

realistycznych założeń, wymagają więc od użytkownika coraz więcej informacji 

wejściowej (i coraz bardziej złożonych obliczeń), potencjalnie prowadzą jednak 

do coraz lepszych wyników. 

3. Estymator określony równaniem (20b) może być zalecany do stosowania  

w kopalniach wyposażonych w aparaturę ARES 3/4 w przypadku pomiaru jednym 

czujnikiem. W przypadku pomiaru wieloma czujnikami ten sam estymator (20b) 

umożliwia sporządzanie równania macierzowego (np. 27a, b, c, d) i estymację 

jego parametrów, co pozwala na estymację energii pola emisji na podstawie rów-

nania (23). Zastosowanie wymaga pomiaru parametrów aparatury k
A
 i k

D
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i okresowych lub automatycznych pomiarów współczynnika tłumienia α w obser-

wowanej ścianie. 

4. Obliczenia energii EAE wykonywać musi odpowiedni program komputerowy 
(który może być dostarczony przez Laboratorium Sejsmoakustyki GIG), a jakość 
wyników zależna jest od jakości dostarczanych danych, w tym od czynników 
takich jak kontakt sondy geofonowej z górotworem czy poziom zakłóceń. Zawsze 
warto pamiętać, że jakość końcowych wyników (prognozy energii i oceny zagro-

żenia) jest nie lepsza od jakości danych, na podstawie których wyniki te zostały 
obliczone. 

5. Wprowadzono – podstawowe w sejsmoakustyce górniczej – pojęcie pola 
(intensywności) emisji, zilustrowano sposoby jego parametryzacji i estymacji 
parametrów (demonstrując związek między szczególnym zadaniem estymacji 
energii pola emisji a ogólnym zadaniem estymacji parametrów tego pola) oraz 
zaproponowano wykorzystanie go do graficznej ilustracji zmiennego w czasie  

i w przestrzeni zagrożenia sejsmicznego. 

6. Warunkiem zwiększenia użyteczności sejsmoakustyki górniczej jest obserwacja 

(najbardziej zagrożonych) ścian za pomocą właściwej sieci czujników. Zdaniem 
autora, rozwiązaniem godzącym koszt z użytecznością jest przeznaczanie jednej 
ośmiokanałowej jednostki ARES do obserwacji jednej (silnie zagrożonej) ściany. 
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