SZEROKOPASMOWA METODA BADANIA
PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W
PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH
Cezary Worek

Katedra Elektroniki
Kraków, 2009-06-25

Wprowadzenie
W literaturze światowej od wielu dziesięcioleci znajdują się
doniesienia
o
badaniach
propagacji
fal
elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Opracowywane są one często na zlecenie rządu lub też
ośrodków badawczo-naukowych ściśle związanych z
przemysłem wydobywczym.
Niestety brak odpowiednich modeli teoretycznych oraz
duża zmienność parametrów środowiska powoduje, że do
dnia dzisiejszego trzeba się zadowolić modelami
behawioralnymi i praktycznie dla każdego konkretnego
rodzaju tuneli podziemnych i rodzaju transmisji radiowej
należy przeprowadzić oddzielne pomiary

Wprowadzenie
Zmierzone parametry tłumienności trasy w podobnych
warunkach różnią się znacznie w zależności od warunków
geologicznych, uzbrojenia technicznego tunelu, a nawet od
mocy nadajnika oraz anten użytych podczas pomiarów.
Podziemne korytarze zakładów górniczych cechuje duże
tłumienie dla propagacji fal elektromagnetycznych
zawierające się standardowo w przedziale od 20 do
100dB/100m.

Jednym z czynników mającym bezpośredni wpływ na
wartość tłumienia trasy są wymiary poprzeczne tuneli,
których szerokość najczęściej zawiera się w granicach od 2
do 10 metrów, a wysokość od 1,6 do 6 metrów.

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Aby móc poradzić sobie z silnymi ograniczeniami natury
techniczno-prawnej związanej ze środowiskiem pracy
opracowano nowatorską metodę badania propagacji fal
elektromagnetycznych, której opisu autor nie znalazł w
literaturze przedmiotu.
W pracy zaprezentowano również wyniki pomiarów
propagacji przeprowadzonych w kopalni KWK „Ziemowit”
w zakresie częstotliwości od 30 do 1000 MHz i zestawiono
je z wynikami innych autorów.

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Zaproponowana metoda opiera się na wykorzystaniu jako źródła
sygnału generatora szumu o znanej, dużej widmowej gęstości
mocy (np. 0dBm/1MHz) oraz użyciu jako anten nadawczych
szerokopasmowych anten pomiarowych wykorzystywanych
między innymi w badaniach EMC i kontroli emisji radiowych.

Schemat układu pomiarowego do badań właściwości propagacyjnych

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Aby zrealizować pomiary w paśmie od 30 do 1000MHz
wykorzystano antenę dwustożkową typu KUNA4 pracującą
w paśmie od 30 do 300MHz oraz logarytmicznoperiodyczną pracującą w paśmie od 300 do 1000MHz typu
DLA, obie produkcji firmy INCO.
Jako urządzenie odbiorcze pracował przenośny analizator
widma typu FSH-6 firmy Rohde&Schwarz pracujący z
filtrem RBW (Resolution Bandwidth) równym 1MHz wraz z
aktywną szerokopasmową sondą pola elektrycznego
HZ-530E.

Ten zestaw odbiorczy pozwalał na uzyskanie czułości na
poziomie około -100dBm, a więc zbliżonym do czułości
standardowych odbiorników radiowych.

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Aby otrzymać wyniki w bezwzględnych jednostkach
natężenia pola elektrycznego V/m koniecznych przy
teoretycznych rozważaniach na temat propagacji oraz
rzetelnego porównania wyników różnych autorów należało
wykonać serię dodatkowych pomiarów.

W tym celu wyznaczono współczynnik antenowy sondy
aktywnej
poprzez
przeprowadzenie
pomiarów
propagacyjnych w otwartej przestrzeni z wykorzystaniem
dwóch
anten
pomiarowych,
generatora
szumu,
okablowania w.cz. i analizatora widma.
Wartość tego współczynnika została wyznaczona metodą
anteny wzorcowej opisanej między innymi przez P.Tyrawa,
M.Kałuski w artykule „Procedury wzorcowania anten
pomiarowych”, Telekomunikacja i Techniki Komunikacyjne,
1-2,2005

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
W
pierwszej
fazie
doświadczalnie
wyznaczono
współczynnik zysku G anteny nadawczej umieszczonej na
otwartym poligonie poprzez obserwacje tłumienia toru
pomiarowego (propagacja, kable itp.).
Wszystkie obliczenia oparto na równaniu bilansu toru
transmisyjnego, w którym wyróżniono: moc źródła sygnału
(Pnad) oraz mocy sygnału odbieranego (Podb), tłumienie kabli
(Tk1, Tk2), tłumienie przestrzeni (Trp) i współczynnik zysku
anteny (G).

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Otrzymane wyniki pozwoliły w dalszej części potraktować
antenę nadawczą jako wzorcową. Następnie w miejsce
drugiej anteny wstawiono badaną sondę HZ530 a więc w
miejsce
gdzie
powierzchniowa
gęstość
mocy
promieniowanej wynosiła:

Po kolejnych założeniach i przekształceniach wzór na
współczynnik antenowy WA sondy aktywnej przyjął postać:

Opis instrumentarium i metody pomiarowej
Współczynnik
antenowy
sondy
aktywnej
wyznaczony metodą anteny wzorcowej

HZ530E

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych
Głównym celem przeprowadzonych pomiarów było
określenie charakterystyk propagacyjnych różnego typu
wyrobisk górniczych w paśmie od 30MHz do 1000MHz.
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Przekroje poprzeczne wyrobisk w ścianie wydobywczej
nr 702 (C) i w jej pobliżu (A,C) w KWK Ziemowit

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych

Pomiar propagacji w kopalni na
dworcu
kolejki
podwieszanej
Scharf, chodnik 747 około 300 m
przed
ścianą
702,
antena
logarytmiczna, producent INCO, typ
DLA, 300MHz-1000MHz.

Pomiar propagacji w kopalni na
dworcu
kolejki
podwieszanej
Scharf, chodnik 747 około 300 m
przed
ścianą
702,
antena
dwustożkowa, producent INCO, typ
KUNA4.

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych

Pomiar propagacji w kopalni w
ścianie 702, antena aktywna HZ530E elektryczna, z „długą” antenką, –
sonda z zestawu HZ530 firmy
Hameg.

Pomiar propagacji w kopalni w
ścianie 702, zespół realizujący
pomiary.

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych

Pomiar propagacji w kopalni w
korytarzu przyścianowym nr 747
około 100m poniżej ściany 702 w
partii wybranej w zawale ściany,
antena logarytmiczna, producent
INCO, typ DLA, 300MHz-1000MHz.

Pomiar propagacji w kopalni w
korytarzu przyścianowym nr 747
około 100m poniżej ściany 702 w
partii wybranej w zawale ściany,
antena aktywna HZ530-E elektryczna,
z „długą” antenką, – sonda z zestawu
HZ530 firmy Hameg.

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych
Zaproponowana metoda ma szereg zalet do których należą:






znaczne przyspieszenie prac i poprzez jednoczesne
określenia właściwości propagacyjnych w całym
zakresie częstotliwości (od 30 do 1000MHz),
duża mobilność podczas wykonywania pomiarów,
uzyskanie w prosty sposób możliwości badań
propagacyjnych trasy na poziomie tłumienności od
100dB do 120dB,
wykorzystanie standardowej aparatury używanej
między innymi w badaniach kompatybilności
elektromagnetycznej i emisji radiowych,
możliwość wyskalowania w jednostkach
bezwzględnych natężenia pola E [V/m] umożliwiając
łatwe porównywanie wyników pomiarowych i
symulacyjnych.

Warunki pomiaru propagacji fal radiowych
Do wad zaproponowanej metody należą:



zmniejszona czułość detekcji ze względu na jej
szerokopasmowy charakter,



konieczność posiadania lub wyznaczenia
współczynników antenowych, zarówno anten
nadawczych, jak i odbiorczej sondy aktywnej.

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych
Jak wynika z teoretycznych rozważań na temat propagacji
fal radiowych, charakterystyczną cechą podziemnych
korytarzy o dobrze przewodzących ścianach jest
występowanie dolnej częstotliwości odcięcia, podobnie jak
w falowodzie o odpowiednim przekroju.

Mody niższych rzędów charakteryzują się mniejszym
tłumieniem, dlatego też przy ich wzbudzeniu występują
charakterystyczne piki rezonansowe i są one ściśle
związane z wymiarami tunelu. Amplituda tych pików może
wychodzić od 10 do 30dB ponad poziom innych modów.

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych
Przykładowy przebieg widma zdjętego z analizatora FSH-6
w paśmie od 30 do 330MHz zmierzonego w ścianie
wydobywczej 702 przy odległości pomiędzy antenami
równej 63m

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych
W prezentowanym przebiegu można zaobserwować dwa
piki rezonansowe na częstotliwości 65MHz i 115MHz
związane z wymiarami geometrycznymi wyrobiska o
przekroju prostokątnym równym odpowiednio 2,5 i 4m.
Teoretycznie poniżej częstotliwości odcięcia tłumienie
trasy powinno być bardzo duże, niemniej jak pokazują
pomiary nadal można prowadzić łączność radiową.

Jest to spowodowane istnieniem wzdłuż tunelu
okablowania sieci elektrycznej oraz innych instalacji
metalowych, takich jak rurociągi lub szyny.

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach
podziemnych kopalni Ziemowit dla odległości 40m od nadajnika w
zakresie częstotliwości 30-1000MHz

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach
podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 200MHz przy różnych
odległościach

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach
podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 415MHz przy różnych
odległościach

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych

Natężenie pola elektrycznego zmierzone w trzech różnych tunelach
podziemnych kopalni Ziemowit dla częstotliwości 1000MHz przy
różnych odległościach

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych
Częstotliwość

Chodnik 747
– zawał
[dB]/100m

Chodnik 747 stacja kolejki
podwieszanej
[dB]/100m

Ściana 702 –
wydobywcza
[dB]/100m

200MHz

117

37

32

415MHz

116

39

34

1000MHz

64

28

36

Wyniki pomiarów tłumienia trasy dla wybranych
częstotliwości na podstawie badań w różnych tunelach w
KWK Ziemowit

Wyniki pomiaru propagacji fal radiowych
Częstotliwość

200MHz

Chodnik
Collins Radio
Company
[dB]/100m
80-50

415MHz
1000MHz

Inna
literatura
[dB]/100m

Ściana 702 –
wydobywcza
[dB]/100m

50

32

20

20-36

34

10-13

30-45-180

36

Porównanie wyników pomiarów tłumienia tras tuneli na
100m o podobnych przekrojach (4-6m szerokości i 2,5-3m
wysokości) podanych w literaturze oraz zmierzonych w
kopalni Ziemowit

Podsumowanie
Podsumowując należy pokreślić, że badania prowadzone
przez nasz zespół odbywały się w zakresach mocy normalnie
stosowanych w systemach radiowych, przez co są bardziej
odpowiednie do wyciągania wniosków na temat zasięgu
propagacji
generowanych
sygnałów
(gęstość
mocy
generatora szumu 0dBm/1MHz).
Potwierdziła się silna zależność tłumienności trasy od
wymiarów geometrycznych tunelu.
Zgodnie z intuicyjnymi przewidywaniami przy wymiarach
mniejszych od dwóch metrów dużą przewagę uzyskują
transmisje w zakresie gigahercowym.

Podsumowanie
W szczególnych przypadkach można zaobserwować bardzo
duże zasięgi transmisji, jednak wymagają one prostych
odcinków tuneli o dużej jednorodności.
Następuje wówczas formowanie modów falowodowych o
niskim tłumieniu (duży zasięg), przy czym najniższe tłumienia
uzyskuje się pracując na modach falowodowych niskiego
rzędu, w pobliżu tak zwanych częstotliwości rezonansowych.

W praktyce jednak trudno jest oprzeć się na tym przypadku,
gdyż silnie zależy on od geometrii korytarza podziemnego
oraz przeszkód, które się w nim znajdują.
Przykładowo tłumienie samego tunelu, który skręca pod
kątem prostym po 10 metrach waha się w granicach od 30 do
60dB.

Podsumowanie
W obecnym stanie techniki czułość odbiorników radiowych i
systemów antenowych zbliżyła się do fizycznych ograniczeń i
najprostszym
sposobem
zwiększenie
zasięgów
jest
podwyższenie mocy nadajników.
Ograniczenia prawne oraz to, że wykorzystywanie nadajników
o mocy powyżej 26-30dBm ERP może stanowić zagrożenie
dla poprawnej pracy innych urządzeń (zakłócenia EMC) ze
względu na małe wymiary tuneli i konieczność pracy różnych
urządzeń elektronicznych w małych odległościach od siebie
nie jest ono preferowane.

Podsumowanie
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie WWW

http://www.wsn.agh.edu.pl/
„Składam serdeczne podziękowania Dyrekcji KWK
Ziemowit, firmie „Elsta” i „Tespol” za pomoc okazaną przy
realizacji pomiarów”.
„Składam również podziękowania na ręce Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej i jej pracowników, w
szczególności Panu Zbigniewowi
Fice, za pozytywne
ustosunkowanie się do inicjatywy dotyczącej prawnych
aspektów użytkowania pasm radiowych w górnictwie
podziemnym
której
elementy
techniczne
zostały
zaprezentowane w powyższym opracowaniu”
"Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w
latach 2007-2010 jako projekt rozwojowy".

Podsumowanie
Przedstawione
wyniki
są
elementem
projektu
wdrożeniowego realizowanego na AGH dotyczącego
cyfrowego radiowego systemu łączności głosowej, blokad i
sterowania
maszynami
dedykowany
do
ścian
wydobywczych i przodków udostępniających w węglowym
górnictwie podziemnym.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie WWW

http://www.wsn.agh.edu.pl/

