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W artykule przedstawiono nowe funkcje systemu dyspozytorskiego przeznaczonego 
dla górniczych stacji geofizycznych. Przedstawiono funkcje związane z możliwością 
wyznaczania i interpretacji map tomografii pasywnej oraz nowego innowacyjnego 
rozwiązania polegającego na zastosowaniu metod inteligencji obliczeniowej do pro-
gnozowania tzw. energii EPZ w każdym z wyrobisk. 
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1. WSTĘP 

 
 
Jednym z głównych zadań stacji geofizycznych  

w kopalniach węgla kamiennego jest monitorowanie 
oraz ustalanie stopnia zagrożenia tąpaniami w czyn-
nych wyrobiskach górniczych. W celu określenia 
tego stopnia stosowane są, w zależności od kopalni, 
różnego rodzaju szczegółowe metody oceny tego 
zagrożenia. Zazwyczaj są to metody [1]: 
− sejsmoakustyczne,  
− sejsmologiczne, 
− wierceń małośrednicowych. 
W celu zautomatyzowania prac wykonywanych przez 

pracowników stacji geofizycznych w Instytucie Technik 
Innowacyjnych EMAG [11] opracowano system telein-
formatyczny Hestia, który obecnie jest udoskonalany  
i rozwijany w firmie SEVITEL Sp. z. o.o. 

System Hestia do przechowywania gromadzonych  
i przetworzonych danych pomiarowych wykorzystuje 
relacyjną bazę danych (w obecnej wersji jest to Mi-
crosoft SQL Server 2012) [12]. W bazie tej struktura 
kopalni odzwierciedlona jest w czterech tablicach: 
− oddział, 
− pokład, 
− rejon, 
− wyrobisko (rozumiane jako ściana lub chodnik). 
Dla każdego wyrobiska wprowadzane są informa-

cje o: stanie zagrożenia wynikającym z oceny roze-
znania górniczego, wysokości wyrobiska, typie wy-
robiska, sposobie kierowania stropem, etc. 

Do bazy danych systemu Hestia przekazywane są 
także informacje pochodzące z programów: analizy 
zjawisk sejsmoakustycznych ARES_E, oceny zagro-
żenia tąpaniami metodą sejsmoakustyczną Ocena-
Win, analizy i lokalizacji zjawisk sejsmicznych 
ARAMIS ME (wszystkie trzy to rozwiązania propo-
nowane przez EMAG) oraz programu Multilok, któ-
rego producentem jest Główny Instytut Górnictwa. 
Informacjami tymi są m.in.: wartości odchyłek zmia-
nowych energii i aktywności sejsmoakustycznej, oce-
na zagrożenia wynikająca z metody sejsmoakustycz-
nej (wykonywanej dla każdego wyrobiska po każdej 
zmianie), współrzędne epicentrum i czas rejestracji 
zjawiska sejsmicznego oraz sejsmoakustycznego, 
energia zjawiska sejsmicznego. W bazie danych 
systemu przechowywane są również informacje 
wprowadzane przez użytkownika, są to, np. wartości 
postępu chodników i ścian oraz informacje o wyko-
nanych wierceniach [12]. 

 
 

2. OCENA ZAGROŻENIA I RAPORTOWANIE  
 
 
Podstawowym zadaniem Hestii jest ocena zagroże-

nia tąpaniami metodą kompleksową według instruk-
cji GIG [1]. Dla każdego wyrobiska możliwe jest 
wykonanie ocen szczegółowych i złożonych. System 
umożliwia wykonywanie ocen po każdej zakończonej 
zmianie i generowanie tzw. Raportu zbiorczego  
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(rys. 1), który każda stacja geofizyczna zobowiązana 
jest opracowywać, co najmniej raz dziennie. 

W obecnej wersji Hestia umożliwia dokonywanie 
oceny zagrożenia na podstawie: parametrów ogniska 
sejsmicznego (moment sejsmiczny oraz indeks ener-
gii), zmian w oknie czasowym wartości współczyn-
nika b relacji Gutenberga-Richtera oraz maksymal-
nych amplitud prędkości drgań cząstek górotworu 

(PPV) w otoczeniu wyrobisk gdzie prowadzone są 
roboty górnicze.  

Poza raportem zbiorczym Hestia posiada duże moż-
liwości generowania raportów, zestawień i wykresów, 
np.: o zarejestrowanych zjawiskach sejsmicznych 
(rys. 2), liczbie wstrząsów w zakresach energii (od 
102 J do 107 J), histogramu wstrząsów (rys. 2), suma-
rycznej energii wstrząsów etc. 

 

 
 

Rys. 1. Widok dziennego raportu zbiorczego o stopniu zagrożenia tąpaniami 
 

 
 

 
Rys. 2. Widok raportu i histogram o zjawiskach sejsmicznych 
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3. WIZUALIZACJA  
 
 
Ważną częścią działalności stacji geofizycznych  

(w szczególności dla wyrobisk zagrożonych tąpania-
mi) jest wizualizacja zarejestrowanych zjawisk na 
mapach pokładowych. System Hestia posiada bardzo 
rozbudowane możliwości wizualizacyjne w postaci 
wizualizacji dwuwymiarowej i  trójwymiarowej. 

Moduł wizualizacyjny wyposażony jest w edytor 
map pokładowych umożliwiający ich rysowanie  
i edycję, a także import map cyfrowych (np. Auto-
Cad) i map rastrowych (jpg, bmp, png, tiff). Program 
edycji map zawiera dużą liczbę predefiniowanych 
obiektów graficznych (uskok, zroby, chodnik, po-
chylnia, sejsmometr, geofon, budynek, droga itd.), 
które w znaczący sposób ułatwiają tworzenie mapy.  

Mapy rysowane i drukowane są w skali definiowa-
nej przez użytkownika. Struktura warstwowa pozwa-
la na dowolne konfigurowanie wyświetlanie struktury 
kopalni. 

Poniżej wymieniono kilka funkcji modułu wizuali-
zacyjnego: 
− rysowanie i edycja map pokładowych, w szcze-

gólności: rysowanie map w skali, rysowanie na 
poszczególnych warstwach; 

− definiowanie raportów graficznych (mapy deka-
dowe, miesięczne i kwartalne); mapa z naniesio-
nymi zjawiskami o typie, energii i za okres czasu 
zdefiniowany przez użytkownika; mapa dyna-
miczna, na której użytkownik może obserwować 
kolejność pojawiania się zjawisk i postęp ściany 
(modelowanie upływu czasu); 

− grupowanie zjawisk sejsmoakustycznych ze 
względu na podobieństwo ich lokalizacji i czasu 
wystąpienia; w zależności od zdefiniowanej 
liczby grup użytkownik może śledzić gdzie 
znajdują się największe grupy zjawisk; wizuali-
zacja utworzonych grup ułatwia proces analizy, 
w jakich rejonach wyrobiska obserwujemy ob-
szary (tworzone przez grupy zjawisk) o podwyż-
szonej aktywności sejsmoakustycznej; 

− rysowanie mapy wizualizującej średnią wartość 
energii sejsmicznej wydzielanej w danym frag-
mencie wyrobiska;  

− tryb dyspozytorski (Rys. 3) pozwalający na bie-
żącą ocenę stanu zagrożenia – polega on na wy-
świetlaniu w wielu oknach wizualizacyjnych 
przedstawiających strukturę kopalni, obecnego 
stanu występowania zjawisk sejsmicznych i sej-
smoakustycznych oraz stanu zagrożenia sejsmo-
akustycznego definiowanego na podstawie reje-
stracji geofonów (odchyłka energii i aktywności, 
bieżąca ocena zagrożenia sejsmoakustycznego 
godzinowa i zmianowa); 

− wizualizacja trójwymiarowa pozwalająca na wy-
świetlenie przestrzennej struktury kopalni wraz  
z jej strukturą geologiczną oraz zjawiskami sej-
smicznymi; w wizualizacji 3d uskoki i szyby 
mogą mieć różną wysokość oraz pochylenie; ist-
nieje możliwość powiększania oraz obracania 
całego widoku trójwymiarowego kopalni; 

− generowanie przekrojów, które pozwala na wi-
zualizację przekroju struktury geologicznej na 
płaszczyźnie w dowolnym miejscu w przestrze-
ni; na płaszczyznę przekroju można nanieść 
zjawiska sejsmiczne, jako punkty lub okręgi  
o średnicy zależnej od energii zjawiska.  

 

 
 

Rys. 3. Widok trybu dyspozytorskiego z wieloma oknami wizualizacyjnymi opartymi na mapach rastrowych wraz 
ze stanami geofonów i zjawiskami sejsmicznymi 
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4. MAPY TOMOGRAFICZNE  
 
 
Coraz częściej do oceny zagrożenia sejsmicznego 

w kopalniach stosuje się metody tomograficzne [3, 4, 
5, 6]. W przypadku tomografii pasywnej wykorzystu-
je się rejestracje zjawisk sejsmicznych. Po rejestracji 
wstrząsów (i po ich zlokalizowaniu) ogniska wstrzą-
sów stanowią źródła, które inicjowały falę sejsmiczną 
prześwietlającą górotwór, którą zarejestrowały sej-
smometry rozmieszczone w wyrobiskach. Wykorzy-
stanie map tomograficznych badanego obszaru polega 
zazwyczaj na porównaniu obrazów pola prędkości  
w zmieniających się oknach czasowych. Takie roz-
wiązanie umożliwia śledzenie procesu przemieszcza-
nia się obszarów potencjalnie zagrożonych [4]. 

We współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie opracowano moduł do 
generowania modelu prędkościowej tomografii pa-
sywnej, która jest techniką bezinwazyjnego obrazo-
wania budowy wewnętrznej górotworu. W oprogra-
mowaniu tym wykorzystano analizę prędkości roz-
chodzenia się fali sejsmicznej P, a otrzymywane mo-
dele tomografii prędkościowej odtwarzają prze-
strzenny rozkład anomalii prędkości fal sejsmicznych 
[4]. Do stworzenia obrazu tomograficznego wyko-
rzystywane są czasy wejść fali P, które są ustawiane 
w oprogramowaniu do lokalizacji zjawisk sejsmicz-
nych Aramis ME, a parametrem badanym jest pręd-
kość fali. Metodyka tego podejścia polega na analizie 
związku czasu propagacji fali P z rozkładem prędko-
ści. Na tej podstawie generowane są czasy przejścia 
fali sejsmicznej ze źródła do czujnika. 

Moduł rysowanie map tomograficznych zaimple-
mentowany został w Instytucie Geofizyki PAN [2], 
jednak jest on w pełni zintegrowany z systemem 
Hestia.  Komunikacja z modułem rysowania map,  
w szczególności wybór algorytmów generujących 
mapy i ustawienie wartości ich parametrów odbywa 
się za pośrednictwem graficznego interfejsu użyt-
kownika udostępnianego przez system Hestia.  

Proces generowania tego modelu składa się  
z trzech faz: 
− Tworzenia modelu mapy tomografii pasywnej, 

jako wartości prędkości w poszczególnych wę-
złach. 

− Wygładzania mapy czyli generowania pośrednich 
wartości prędkości pomiędzy węzłami siatki. 

− Tworzenia izolinii prędkości na mapie tomogra-
fii pasywnej. 

W rezultacie działania modułu generowania map 
tomograficznych, użytkownik otrzymuje dwa modele 
tomografii pasywnej: model najbardziej prawdopo-
dobny (MLL) oraz model uśredniony (AVR). Z do-
świadczeń eksploatacyjnych wynika, że najbliższy 
rzeczywistości jest model uśredniony. Utworzoną 
mapę można wizualizować w module wizualizacyj-
nym. Po wczytaniu wykonanej mapy do modułu wizu-
alizacyjnego dodane zostaną następujące warstwy: 
− mapa modelu najbardziej prawdopodobnego 

(MLL), 
− mapa modelu uśrednionego (AVR), 
− mapa pokrycia promieni (RAY), 
− izolinie mapy modelu uśrednionego (ISO_AVR), 
− izolinie mapy modelu najbardziej prawdopodob-

nego (ISO_MLL). 
 

 
 

Rys. 4. Wygenerowane różne warianty mapy tomograficznej wraz z naniesionymi zjawiskami sejsmicznymi  
z następnego miesiąca 
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Każda z tych warstw to oddzielny plik tekstowy. 
Na mapach, kolor czerwony oznacza maksymalną 
prędkość fali podłużnej, natomiast kolor niebieski – 
minimalną prędkość fali podłużnej w górotworze. 
Dodatkowo, na mapy nanoszone są izolinie z warto-
ściami prędkości fali. Wszystkie warstwy dotyczące 
tomografii pasywnej podlegają takim samym regu-
łom jak warstwy mapy (ukrywanie, zmiana kolejno-
ści, itd.).  

Założeniem autorów oprogramowania nie było 
przeprowadzanie modelowania w sposób automa-
tyczny lecz udostępnienie większości parametrów dla 
operatora, aby to on mógł sterować procesem two-
rzenia mapy tomograficznej. Zastosowane techniki 
dają różne, aczkolwiek przybliżone rezultaty, więc  
o stosowanej technice oraz parametrach modelowania 
na danej kopalni decyduje geofizyk. Po etapie wdro-
żenia i wykonaniu prób z różnymi modelami i usta-
wieniami, jest w stanie ocenić jaki sposób postępo-
wania jest dla danej kopalni odpowiedni. 
 
 

5. PROGNOZOWANIE ENERGII EPZ, JAKO 
FORMA PROGNOZWANIA ZAGROŻENIA 

 
 
W ramach projektu realizowanego w Instytucie 

EMAG wspólnie z firmą Sevitel Sp. z o.o Politech-
niką Śląską i Uniwersytetem Warszawskim opraco-
wano moduł umożliwiający prognozowanie suma-
rycznej energii EPZ, jaka wydzieli się w obrębie 
danego wyrobiska w okresie najbliższej godziny  
i zmiany. Propozycja metodyki prognozy zagrożenia 
sejsmicznego bazującej na energii EPZ wydzielanej 
w wyrobisku przedstawiona została w najnowszej 
instrukcji opisującej sposób oceny zagrożeń sej-
smicznych w kopalniach węgla kamiennego [1].  
W propozycji tej znajduje się jedynie opis sposobu 
obliczania energii EPZ, jako sumarycznej energii 
zarejestrowanych wstrząsów oraz odpowiednio 
przeliczonej emisji sejsmicznej rejestrowanej przez 
geofony zamontowane w danym wyrobisku oraz 
sugestia dotycząca horyzontu czasowego prognozy.  

Do chwili obecnej trwają prace nad opracowa-
niem wystarczająco dobrych algorytmów anali-
tycznych umożliwiających rozwiązanie zadania 
prognozy z akceptowalną przez użytkownika do-
kładnością. Dokładność rozumiana jest jako czu-
łość (wykrywanie sytuacji, w których prognozo-
wana wartość energii przekroczy ustalony próg 
bezpieczeństwa np. 5.105J) i specyficzność metody 
(czyli minimalizacja tzw. fałszywych alarmów). 
Do teraz stosowano dwa podejścia analityczne 
jedno bazujące na analizie szeregów czasowych  

[8, 9] i drugie bazujące na metodach indukcji reguł 
klasyfikacyjnych [7, 10, 13]. 

W ramach prac prowadzonych w projekcie przea-
nalizowano dane pochodzące z kilkunastu ścian wy-
dobywczych i chodników. Analiza ta pozwoliła na 
wypracowanie metodyki postępowania obejmującej 
akwizycję, przekształcanie danych pomiarowych, ich 
analizę [10, 13] oraz zastosowanie do prognozowania 
realizowanego on-line. 

Wykorzystując rezultaty przeprowadzonych ekspery-
mentów, można zaproponować następujący schemat 
tworzenia i wdrażania klasyfikatora regułowego do 
prognozowania zagrożeń sejsmicznych (rys. 5). Klasy-
fikator jest podstawowym składnikiem systemu progno-
stycznego. System dokonuje akwizycji i agregacji da-
nych pomiarowych, które następnie stanowią podstawę 
do trenowania klasyfikatora. Pomijając kwestie imple-
mentacyjne, możemy powiedzieć, że proces trenowania 
klasyfikatora uruchamiany jest cyklicznie na zwiększa-
jącym się zbiorze przykładów i jest powtarzany dopóty, 
dopóki otrzymany klasyfikator nie uzyskuje wyników 
lepszych od zadanych wartości minimalnych. W szcze-
gólności prognozy klasyfikatora muszą być lepsze od 
prognoz generowanych za pomocą metod stosowanych 
rutynowo. Klasyfikator spełniający wymagania mini-
malnej jakości stosowany jest następnie do napływają-
cych danych pomiarowych, cały czas monitorowana jest 
także jakość generowanych prognoz. 

Proces tworzenia klasyfikatora jest wieloetapowy  
i polega na trenowaniu różnych klasyfikatorów, spraw-
dzaniu ich efektywności w drodze walidacji krzyżowej  
i wyborze tego, który osiąga najwyższe wartości ustalo-
nego kryterium jakości. Konieczne jest zatem: zebranie 
odpowiedniego zbioru danych treningowych, opraco-
wanie procedury trenowania i doboru optymalnych 
wartości parametrów algorytmu prognozowania, okre-
ślenie minimalnej akceptowalnej jakości prognoz, zde-
finiowanie procedury nadzorującej jakość prognoz, 
wreszcie − zdefiniowanie procedury wyboru przykła-
dów treningowych w przypadku konieczności ponow-
nego trenowania systemu. 

Z koniecznością ponownego trenowania systemu 
autorzy zetknęli się głównie podczas prognozowania 
stężenia metanu. W celu wyboru nowego zbioru 
przykładów treningowych stosowano wtedy prostą 
procedurę, polegającą na rozszerzeniu istniejącego 
zbioru treningowego o najnowsze dane pomiarowe. 
Jeśli rozmiar zbioru przykładów był zbyt duży, to 
usuwano z niego najstarsze rekordy. Chociaż badań 
takich nie prowadzono, wydaje się, że w przypadku 
zagrożeń sejsmicznych i ewentualnej konieczności 
ponownego trenowania klasyfikatora sensowne było-
by usuwanie jedynie najstarszych przykładów repre-
zentujących większościową klasę decyzyjną brak 
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zagrożenia. Do reguł utworzonych w sposób automa-
tyczny mogą być dołączane reguły definiowane przez 
eksperta dziedzinowego. Reguły te mogą reprezen-
tować pewne zdroworozsądkowe zależności lub mo-
gą być odzwierciedleniem wiedzy górniczej.  

Aby porównać wyniki klasyfikatora i metody ruty-
nowej (metoda kompleksowa wykonywana zgodnie  
z instrukcją [1]), przyjęto, że ocena rutynowa a od-
powiada ocenie klasyfikatora brak zagrożenia, nato-
miast pozostałe wyniki metody rutynowej (b, c, d) 
odpowiadają ocenie klasyfikatora, wskazującej na 
zagrożenie (jest zagrożenie). Wyniki porównania 
przeprowadzonego dla dwóch ścian wydobywczych 
zaprezentowano w tabeli 1. W tabeli tej zamieszczo-
no także informację o bazowej dokładności wynika-
jącej z liczby rzeczywiście zarejestrowanych stanów 
zagrożenia.  

Tabela 1. 
Porównanie dokładności prognoz klasyfikatora 

regułowego i metod rutynowych 
 

Zadanie 
prognozy/ 
wyrobisko 

Metoda 

Stan 
„jest  

zagrożenie” 
[%] 

Stan 
„brak  

zagrożenia” 
[%] 

Zadanie 1 
SC503 

klasyfikator 75.2 93.6 
rutynowa 56.8 57.0 
bazowa 17.2 82.8 

Zadanie 1 
SC508 

klasyfikator 81.5 73.1 
rutynowa 77.0 43.0 
bazowa 11.3 88.7 

Zadanie 3 
SC503 

klasyfikator 63.2 73.2 
rutynowa 52.5 82.4 
bazowa 10.8 89.2 

Zadanie 3 
SC508 

klasyfikator 51.4 72.9 
rutynowa 48.3 47.8 
bazowa 6.1 93.9 

 
Wyniki zamieszczone w tabeli 1 jednoznacznie poka-

zują, że dla celu prognozowania zagrożeń sejsmicznych 
oceny generowane przez klasyfikator są zdecydowanie 
dokładniejsze od ocen generowanych przez metodę 
rutynową. Dopuszczenie klasyfikatora jako uzupełniają-
cej metody oceny zagrożenia sejsmicznego wymaga 
jednak podjęcia wielu działań formalnych.  

Algorytmy indukcji reguł nie są algorytmami zbyt 
stabilnymi. W niektórych przypadkach małe zmiany  
w zbiorze przykładów treningowych mogą powodować 
duże zmiany modelu prognostycznego. Z tego powodu 
dla każdego nowego wyrobiska górniczego powinien 
zostać zbudowany oddzielny klasyfikator dedykowany 
do generowania prognoz właśnie dla tego wyrobiska. 
Wymaga to pewnego okresu rozruchowego metody. 
Badania przedstawione w pracy [13] pokazały, że utwo-

rzenie jednego uniwersalnego modelu dla dowolnego 
wyrobiska jest niemożliwe.  

W chwili obecnej system Hestia rozszerzany jest  
o moduł analityczny i prognostyczny umożliwiający 
realizację koncepcji przedstawionej na rysunku 5.  

 

 
 

Rys. 5. Metodyka tworzenia systemu  
prognozującego wartość energii EPZ 

 
 

6. PODSUMOWANIE 
 
 
System wspomagania pracy stacji geofizyki górni-

czej Hestia pracuje od kilku lat w większości stacji 
geofizycznych polskich kopalń węgla kamiennego 
oraz w kilkunastu kopalniach zagranicznych (Chiny, 
Rosja). Dzięki cennym uwagom dotychczasowych 
użytkowników udało się w znaczącym stopniu zau-
tomatyzować proces oceny stanu zagrożenia, a sam 
system Hestia wzbogacić o wiele użytecznych op-
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cji. Bogaty zestaw funkcji oraz możliwości konfi-
guracyjnych, pozwala w łatwy sposób zarządzać 
danymi gromadzonymi w bazie danych.  

W obecnej chwili prowadzone są prace nad dal-
szym rozwojem systemu. Prace te dotyczą głów-nie 
rozwoju tomografii pasywnej oraz włączenia modułu 
prognozy EPZ do standardowej funkcjonalności sys-
temu. 

 
Rezultaty prac opisanych w niniejszej publikacji 

były częściowo realizowane i finansowane z funduszu 
projektu PBS2/B9/20/2013 uzyskanego z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 
Badań Stosowanych. 
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