
Lędziny, KWK Ziemowit dn. 2008-04-05
ANEKS nr 2

Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych
w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit

Zespół realizujący pomiary:

Dr inż. Cezary Worek (adiunkt,  kierownik  pracowni  bezprzewodowych sieci  kontrolno-pomiarowych,  Katedra  
Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Dr inż. Ryszard Dulski (właściciel firmy "Erdex" Zakład Usług Elektronicznych – urządzenia radiokomunikacyjne 
–  naprawa,  produkcja,  sprzedaż  –  autoryzowany  dystrybutor  firmy  Radmor  i  Motorola,  30-084  Kraków,  ul.  
Podchorążych 3) 
Mgr inż. Marian Michulec (właściciel firmy  P.P.H.U. MIMONT Marian Michulec, ul. Owczarska 50, 43-100 
Tychy – posiada uprawnienia górnicze – specjalizacja elektryka kopalniana, górnicze systemy elektryczne, nadzór nad  
budową instalacji w górnictwie, projekty górnicze)
Mgr inż. Tomasz Kruszec (radioamator, pracownik firmy „Elsta” sp. z o.o., projektant – radiowych systemów 
sterowania maszynami górniczymi i elektroniki górniczej)
Mgr inż. Michał Michulec (pracownik firmy „Elsta”- serwisant  radiowych systemów sterowania maszynami 
górniczymi i elektroniki górniczej)

 
Poniższy raport  powstał  w ramach realizacji  projektu rozwojowego (2007-2010) pod roboczym 
tytułem „Radiowy system łączności  głosowej,  blokad i  sterowania  maszynami  dedykowany do 
ścian  wydobywczych  i  przodków  udostępniających  w  węglowym  górnictwie  podziemnym” 
finansowanej  przez  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,  w  ramach  „Inicjatywy 
technologicznej I„,  o  numerze  12331  zgłoszonym  przez  Katedrę  Elektroniki  AGH  (kierownik 
projektu dr inż. Cezary Worek)

I. Cel  

Określenie charakterystyk propagacyjnych różnego typu wyrobisk górniczych w paśmie od 30MHz 
do 1000MHz 

II. Warunki pomiaru

Pomiary prowadzono:
1) Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK „Ziemowit”, ul. Pokoju 4, 43-143 Lędziny
2) Poziom 650 m, pokład 2007, ściana 702, oddział G II
3) Warunki górniczo-geologiczne: 

• Zagrożenie wodne I stop, 
• kl. A wybuchu pyłu węglowego, 
• zagrożenie tąpaniami I stop., 
• długośc ściany 190 m, wysokośc 2.5 - 3 m

4) wyposażenie ściany: (obudowa TAGOR 16/33, przenośnik ścianowy RYBNIK 1100, 
kombajn KSW 1140E)

5) pomiary wykonano w chodniku nr 747 (chodnik podścianowy) oraz w ścianie 702, i tak:
a. Chodnik 747 około 300 m przed ścianą 702 (dworzec kolejki podwieszanej Scharf)
b. Ściana 702 - przedni odcinek - sekcje nie przełożone
c. Ściana 702 od sekcji 80 sekcje przełożone a w końcowym odcinku kombajn
d. Chodnik 747, około 100 m poniżej ściany 702 w partii wybranej w zawale ściany
e. Skrzyżowanie ściany 702 z chodnikiem 747 (w świetle napęd przenośnika ścianowego)



III. Instrumentarium pomiarowe

W tabeli 1 przedstawiono kompletną listę sprzętu pomiarowego wykorzystywanego w badania 
propagacyjnych.

Tabela 1. Użyty sprzęt pomiarowy
Analizator widma 
R&S®FSH6 

Producent Rohde & Schwarz, kalibrowany, własność firmy Tespol.

Antena szerokopasmowa, 
pomiarowa, pasmo 
30MHz-300MHz

Antena dwustożkowa, producent INCO, typ KUNA4, własność firmy 
Erdex

Antena szerokopasmowa, 
pomiarowa, pasmo 
300MHz-1000MHz

Antena logarytmiczna, producent INCO, typ DLA, 300MHz-1000MHz, 
własność firmy Erdex

Antena aktywna HZ530-E elektryczna, z „długą” antenką, – sonda z zestawu HZ530 
firmy Hameg, własność firmy Elsta

Generator szumu (1W) Szerokopasmowy generator szumu (1MHz-1000MHz) o średniej 
gęstości mocy 1mW/1MHz, amplitudowa charakterystyka została 
uwzględniona przy obróbce danych, własność firmy Elsta

1m kabel pomiarowy Producent Hameg, mBNC – mBNC, charakterystyka tłumienia została 
uwzględniona przy obróbce danych 

2.5m kabel pomiarowy H-155, mN-mBNC, charakterystyka tłumienia została uwzględniona 
przy obróbce danych

Na  rysunku  1  przedstawiono  schemat  pomiarowy  wykorzystywany  do  realizacji  badań 
propagacyjnych wykonanych w podziemnych wyrobiskach górniczych KWK Ziemowit. Generator 
szumu  dużej  mocy  (1W  w  paśmie  1MHz-1000MHz),  zasilony  z  akumulatora,  poprzez  fider 
połączony  jest  z  anteną  pomiarową.  Za  pomocą  zestawu  antena  aktywna,  kabel  pomiarowy, 
analizator  widma  FSH-6  zrealizowano  pomiary  w  pasmach  30-330MHz,  300-600MHz,  600-
900MHz, 750-1050MHz. Anteny we wszystkich pomiarach były umieszczone na wysokości 1.5m

Rys.1. Schemat pomiarowy pomiarów propagacyjnych wykonanych w podziemnych wyrobiskach górniczych KWK 
Ziemowit



IV. Pomiar tła w kopalni na dworcu kolejki podwieszanej, tło w paśmie 
pomiarowym

W  celu  wyeliminowania  błędów  spowodowanych  zewnętrznymi  i  wewnętrznymi  źródłami 
zaburzeń w pierwszej kolejności wykonano pomiary tła elektromagnetycznego, które wykonano na 
dworcu kolejki podwieszanej Scharf. 

Tabela 2. Tabela pomiarowa tła elektromagnetycznego, które wykonano na dworcu kolejki podwieszanej Scharf łącznie 
z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu 

Nazwa pliku Odległość Uwagi
z004 1m od analizatora Sonda aktywna HZ530-E

z005 1m od analizatora Sonda aktywna HZ530-E

z006 1m od analizatora Sonda aktywna HZ530-E

Prążki w paśmie pomiarowym o amplitudzie10dB powyżej tła oraz lekkie jego podniesienie 
spowodowane jest promieniowaniem wyświetlacza analizatora widma oraz stosunkowo dużym 
wzmocnieniem sondy aktywnej HZ-530-E (ponad 20dB)



V. Pomiar propagacji w kopalni na dworcu kolejki podwieszanej Scharf, 
chodnik 747 około 300 m przed ścianą 702

Środowisko badań propagacji w kopalni na dworcu kolejki podwieszanej Scharf w chodniku 747, 
około  300  m  przed  ścianą  702,  zostało  przedstawione  na  rysunkach  2-6.  W  tabeli  2  i  3 
przedstawiono zaś wyniki pomiarów z badań propagacyjnych w paśmie 30-1050MHz. 

Rys.2. Przekrój poprzeczny korytarza na stacji kolejki podwieszanej

Rys.3. 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.

Rys.4.  Pomiar  propagacji  w  kopalni  na  dworcu  kolejki  
podwieszanej  Scharf,  chodnik  747  około  300  m  przed  
ścianą  702,  antena  dwustożkowa,  producent  INCO,  typ 
KUNA4.

Rys.5.  Pomiar  propagacji  w  kopalni  na  dworcu  kolejki  
podwieszanej  Scharf,  chodnik  747  około  300  m  przed 
ścianą  702,  antena  aktywna  HZ530-E  elektryczna,  z  
„długą” antenką, – sonda z zestawu HZ530 firmy Hameg.

Rys.6.  Pomiar  propagacji  w  kopalni  na  dworcu  kolejki  
podwieszanej  Scharf,  chodnik  747  około  300  m  przed  
ścianą  702,  zespół  realizujący  pomiary  –  brak  Pana 
Mariana Michulca.



Tabela 2. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 30-330MHz przy polaryzacji pionowej, które 
wykonano na dworcu kolejki podwieszanej Scharf łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu 

Nazwa pliku Odległość 
[m]

Uwagi

z007 10

z008 20
z009 30
z010 40
z011 50
z012 60
z013 70
z014 80

z015 90
z016 100
z017 110 Brak widoczności optycznej, lekkie wzniesienie
z018 120
z019 130
z020 140



z021 150

Tabela 3. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 300-1050MHz przy polaryzacji pionowej, które 
wykonano na dworcu kolejki podwieszanej Scharf, łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu
Nazwy plików Odległość 

[m]
Uwagi

z022 z023 z024 10

z024
z025 z026 z027 20
z028 z029 z030 40
z031 z032 z033 60



z034 z035 z037 80

z034
z037 z038 z039 100
z040 z041 z042 120 Brak widoczności optycznej, lekkie wzniesienie
z043 z044 z045 140

z043



VI. Pomiar propagacji w kopalni Ziemowit w ścianie wydobywczej 702 

Środowisko badań propagacji w kopalni w ścianie 702, zostało przedstawione na rysunkach 7-10. 
W tabeli  4,  5  i  6  przedstawiono zaś  wyniki  pomiarów z  badań propagacyjnych w paśmie 30-
1050MHz.  W  przybliżeniu  przekrój  poprzeczny  wyrobiska  ściany  702  był  prostokątny  i  miał 
wysokość 2.5m i szerokość 4.0m (rysunek 7). Dodatkowo w ścianie 702 od sekcji 80 sekcje (sekcja 
ma około 1.5m) były przełożone do przodu o około 0.8m a w końcowym odcinku znajdował się 
kombajn.

Rys.7. Przekrój poprzeczny wyrobiska w ścianie 702 w kopalni Ziemowit

Rys.7. Pomiar propagacji w kopalni w ścianie 702, antena 
logarytmiczna, producent INCO, typ DLA, 300MHz-
1000MHz.

Rys.8. Pomiar propagacji w kopalni w ścianie 702, antena 
aktywna HZ530-E elektryczna, z „długą” antenką, – sonda 
z zestawu HZ530 firmy Hameg.

Rys.9. Pomiar propagacji w kopalni w ścianie 702, antena 
dwustożkowa, producent INCO, typ KUNA4.

Rys.10. Pomiar propagacji w kopalni w ścianie 702, 
zespół realizujący pomiary – brak Pana Mariana 
Michulca.



Tabela 4. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 300-1050MHz przy polaryzacji pionowej, które 
wykonano ścianie 702, łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu. Antena umiejscowiona na 10 sekcji (długość 
sekcji 1.5m)
Nazwy plików Odległość 

[m]
Odległość 

w nr. 
sekcji

Uwagi

z046 z047 z048 10,5 17

z048
z049 z050 z051 21 24
z052 z053 z054 31,5 31
z055 z056 z057 42 38
z058 z059 z059 52,5 45
z061 z062 z063 63 52
z064 z065 z066 73,5 59
z067 z068 z069 84 66
z070 z071 z072 94,5 73
z073 z074 z075 105 80 Zaczyna się uskok o około 80cm do przodu 

(przesunięte sekcje)

z073
z076 z077 z078 115,5 87



z079 z080 z081 126 94

z079

Tabela 5. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 300-1050MHz przy polaryzacji pionowej, które 
wykonano ścianie 702, łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu. Antena umiejscowiona na 80 sekcji (długość 
sekcji 1.5m)
Nazwy plików Odległość 

[m]
Odległość 
nr. sekcji

Uwagi

z082 z083 z085 21 94
z085 z086 z087 42 108
z088 z089 z090 54 116 Przed kombajnem

z090
z091 z092 z093 Około 

66m
x Tuż za kombajnem, który miał długość około 

10-12m

z091



Tabela 6. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 30-330MHz przy polaryzacji horyzontalnej, które 
wykonano ścianie 702, łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu. Antena umiejscowiona na 10 sekcji (długość 
sekcji 1.5m)
Nazwa 
pliku

Odległość 
[m]

Odległość 
nr. sekcji

Uwagi

z094 21 24

z095 42 38
z096 63 52
z097 84 66
z098 105 80



VII. Pomiar propagacji w kopalni w korytarzu przyścianowym nr 747 około 
100m poniżej ściany 702 w partii wybranej w zawale ściany

Środowisko badań propagacji w kopalni w korytarzu przyścianowym nr 747 około 100m poniżej 
ściany 702 w partii wybranej w zawale ściany, zostało przedstawione na rysunkach 11-14. W tabeli 
7,8 i 9 przedstawiono zaś wyniki pomiarów z badań propagacyjnych w paśmie 30-1050MHz. 

Rys.11. Przekrój poprzeczny korytarza przyścianowym nr 747 około 100m poniżej ściany 702 w partii wybranej w 
zawale ściany

Rys.12.  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.

Rys.13.  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.

Rys.14.  Pomiar  propagacji  w  kopalni  w  korytarzu  
przyścianowym nr 747 około 100m poniżej ściany 702 w 
partii  wybranej  w  zawale  ściany  -  zespół  realizujący  
pomiary – brak Pana Mariana Michulca.



Tabela  7.  Tabela  pomiarowa  z  badań  propagacyjnych  w paśmie  300-1050MHz przy  polaryzacji  pionowej,  które  
wykonano w korytarzu przyścianowym nr 747 około 100m poniżej ściany 702 w partii  wybranej w zawale ściany,  
łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu. 
Nazwy plików Odległość 

[m]
Uwagi

z099 z100 z101 10

z101
z102 z103 z104 20
z105 z106 z107 30
z108 z108 z109 40
z111 z112 z113 50

z113



Tabela 8. Tabela pomiarowa z badań propagacyjnych w paśmie 30-330MHz przy polaryzacji pionowej, które 
wykonano w korytarzu przyścianowym nr 747 około 100m poniżej ściany 702 w partii wybranej w zawale ściany,  
łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu. 

Nazwa pliku Odległość 
[m]

Uwagi

z114 10

z115 20
z116 30
z117 40



Tabela  9.  Tabela  pomiarowa  z  badań  propagacyjnych  w paśmie  300-1050MHz przy  polaryzacji  pionowej,  które  
wykonano  w  korytarzu  przyścianowym  nr  747  na  skrzyżowaniu  z  chodnikiem  przyścianowym  702,  naprzeciw 
przenośnika ścianowego (około 30m od końca napędu), łącznie z prezentacją wybranych zrzutów z ekranu.
Nazwy plików Odległość 

[m]
Uwagi

z118 z119 z120 30


	Lędziny, KWK Ziemowit dn. 2008-04-05
	ANEKS nr 2
	Raport z pomiary propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych
	w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit
	I. Cel  
	II. Warunki pomiaru
	III. Instrumentarium pomiarowe
	IV. Pomiar tła w kopalni na dworcu kolejki podwieszanej, tło w paśmie pomiarowym
	V. Pomiar propagacji w kopalni na dworcu kolejki podwieszanej Scharf, chodnik 747 około 300 m przed ścianą 702
	VI. Pomiar propagacji w kopalni Ziemowit w ścianie wydobywczej 702 
	VII. Pomiar propagacji w kopalni w korytarzu przyścianowym nr 747 około 100m poniżej ściany 702 w partii wybranej w zawale ściany


