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Streszczenie

W ramach prac pilotażowych zmierzających do wykonania profesjonalnego Górniczego Profi lometru Lasero-
wego, wykonano tzw. Laboratoryjny Profi lometr Laserowy. W trakcie budowy tego urządzenia niezbędnym okazało 
się utworzenie oprogramowania sterującego, pozwalającego na współdziałanie głównych urządzeń profi lometru: 
stolika obrotowego i głowicy laserowej. Niniejszy raport zawiera opis tego oprogramowania oraz prezentuje wstępne 
wyniki uzyskane przy jego użyciu. 

Słowa kluczowe: profi lometria wyrobisk, wentylacja kopalń, pomiar strumienia objętości, programowanie kom-
puterowe

1. Wstęp

Pomiar wydatku przepływu powietrza i gazów w wyrobiskach kopalnianych, tunelach i kanałach jest 
zagadnieniem złożonym. Wydatek przepływu jest określony iloczynem prędkości średniej i pola prze-
kroju poprzecznego. O ile współczesne pomiary prędkości średniej osiągnęły wysoki poziom, co do ich 
dokładności, automatyzacji i przetwarzania danych pomiarowych w systemach informatycznych, o tyle 
wyznaczanie pola przekroju poprzecznego opiera się raczej na metodach oceny subiektywnej aniżeli na 
pomiarach [1]. 

W pomiarach przekrojów poprzecznych pomocnymi mogą okazać się metody profi lometrii [2]. 
W ramach prac pilotażowych zmierzających do wykonania profesjonalnego Górniczego Profi lometru La-
serowego (GPL), wykonano tzw. Laboratoryjny Profi lometr Laserowy (LPL). Jego celem była weryfi kacja 
założeń dotyczących budowy GPL, opracowanie metodyki wykonywania pomiarów oraz analiza popraw-
ności wykonywanych tym urządzeniem pomiarów. LPL składa się z dwóch zasadniczych przyrządów: 
precyzyjnego stolika obrotowego oraz głowicy laserowej DISTO fi rmy Leica. Każde z tych urządzeń jest 
sterowane komputerowo przy pomocy dołączonych programów. Jednakże dla pełnego zautomatyzowania 
pomiarów wymagane jest wzajemne współdziałanie tych urządzeń. Współdziałania takiego nie udało się 
osiągnąć bazując na standardowych oprogramowaniach dostarczanych wraz ze wspomnianymi urządzeniami. 
Niezbędnym okazało się więc utworzenie nowego oprogramowania sterującego, pozwalającego na pełne 
współdziałanie urządzeń. Niniejszy raport prezentuje możliwości stworzonego w IMG PAN oprogramowania 
sterującego LPL oraz prezentuje wstępne wyniki uzyskane przy jego użyciu. 

2. Oprogramowanie urządzenia

Utworzone w języku DELPHI oprogramowanie umożliwia współprace stolika obrotowego 
z dalmierzem laserowym DISTO. Zarówno stolik obrotowy jak i dalmierz laserowy sterowane są za pośred-
nictwem portów szeregowych RS-232. 
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Zasadnicza część programu przeznaczona jest do obsługi stolika obrotowego. W programie tym istnieje 
możliwość wyboru (patrz rys. 1):

− kierunku obrotu stolika (lewo, prawo);
− wielkości kąta obrotu stolika (rozumianego jako ilość minimalnych kroków stolika obrotowego, przy 

czym 1 krok silnika odpowiada 0,02°);
− ilości wykonywanych pomiarów.

Dodatkowo program umożliwia ustawienie parametrów opóźnienia kroków stolika i opóźnienia po-
miaru po zatrzymaniu stolika. Opcje te mają na celu przyspieszenie lub opóźnienie pomiarów z jednocze-
snym wyeliminowaniem drgań stoiska pomiarowego spowodowanego zbyt gwałtownymi ruchami stolika 
obrotowego.

Rys. 1. Interfejs programu obsługi LPL

Program posiada również opcje jednorazowego pomiaru odległości (bez zapisu wyniku do pamięci 
komputera) oraz sprawdzenia stanu baterii w głowicy DISTO [3]. W programie zaimplementowano rozbu-
dowaną kontrolę transmisji poprzez porty RS-232, zarówno stolika obrotowego jak i lasera. 

Zasadnicze działanie programu (patrz rys. 2) polega na tym, że każdorazowo, po wykonaniu przez 
stolik zadanego kroku pomiarowego, następuje jego chwilowe zatrzymanie. W tym czasie program komu-
nikuje się z głowicą pomiarową DISTO i następuje odczyt jej wskazań. Następnie stolik rozpoczyna kolej-
ny krok pomiarowy. Informacje o położeniu stolika i odczytanych odległościach podawane są na bieżąco 
w oknie kontrolnym.

Po zakończeniu pomiarów istnieje możliwość zapisu wyników pomiaru na dysk. Wynik ten ma for-
mę pliku tekstowego składającego się z 3 kolumn: 1 – numeru pomiaru, 2 – położenia stolika obrotowego, 
3 – wyniku pomiaru odległości [mm]. W przypadku, gdy dalmierz nie potrafi  zmierzyć odległości, w ko-
lumnę 3 wpisywana jest wartość 0 mm. 

Program posiada możliwość przerwania i (następnie) rozpoczęcia pomiarów w dowolnym momen-
cie, bez utraty danych pomiarowych. Posiada również możliwość wykonywania pojedynczych pomiarów 
(niezależnie od współpracy ze stolikiem).

Opisywane oprogramowanie może działać na każdym komputerze, który wyposażony jest w minimum 
dwa porty RS-232, oraz system operacyjny Windows. Istnieje również możliwość uruchomienia tego programu 
na komputerze wyposażonym w porty USB (np. nowsze typy laptopów) oraz w „adaptery” USB – RS232.

W celu umożliwienia współpracy programu z ultradźwiękową głowicą pomiarową BOSH, utworzono 
jego drugą, zmodyfi kowaną wersję. Konieczność jego wykonania spowodowana była brakiem możliwości 
komunikowania się komputera z głowicą ultradźwiękową. Wspomniana modyfi kacja polegała na tym, że 
w momentach, gdy pierwotna wersja programu komunikuje się z głowica laserową, następuje wstrzymanie 
pomiarów i program oczekuje na ręczne wprowadzenie, odczytanej z głowicy ultradźwiękowej, wartości. 
Poza tą jedna zmianą, program działa identycznie jak wcześniej opisywany (te same parametry ustawienia 
stolika i ten sam format pliku danych pomiarowych). 

Mariusz Młynarczuk
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3. Wstępna obróbka danych

Program wylicza i na bieżąco wyświetla informacje o obwodzie zmierzonego kanału (wyrobiska, itp.) 
oraz o polu jego przekroju. Danymi wejściowymi do tych obliczeń są dwie kolejno zmierzone odległoś-
ci oraz kąt obrotu stolika. Informacje te traktować można jako dane o dwóch bokach trójkąta (a i b) oraz ką-
cie α zawartym między nimi. Wykorzystując twierdzenie cosinusów:

 �cos222
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możemy wyznaczyć bok c tego trójkąta. Przyjmuje się, że suma wszystkich wartości c równa jest obwodowi 
mierzonego pomieszczenia (wyrobiska, otworu, itp.). 

Pole przekroju aproksymowane jest poprzez wyliczanie (przy wykorzystaniu wzoru Herona) pól 
trójkątów S.
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Rys. 2. Algorytm programy obsługi LPL
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Ustawienie parametrów pomiarowych:
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4. Wstępne pomiary

Działanie profi lometru laserowego, sterowanego opisanym programem, zostało wstępnie sprawdzone 
w jednym z pomieszczeń Instytutu Mechaniki Górotworu. Pomieszczenie to zostało zmierzone sześciokrotnie 
– po dwa pomiary wykonane zostały z 3 różnych miejsc sali (patrz tab. 1). Kąt obrotu stolika wynosił 1°, 
czyli dla każdego z pomiarów zmierzono po 360 odległości. Otrzymane dane pomiarowe posłużyły też do 
zrekonstruowania przekroju mierzonej sali – patrz rys. 3.

Tab. 1. Pomiary jednego z pomieszczeń Instytutu Mechaniki Górotworu

Pozycja urządzenia Obwód
[m]

Pole powierzchni
[m2]

Ilość pkt. niemierzalnychna 
360 pomiarów

Pom 2 Środek sali – położenie 1 29,022 39,864 0
Pom 3 j.w. 29,025 39,867 0
Pom 6 Środek sali –położenie 2 29,016 39,794 0
Pom 7 j.w 29,045 39,809 0
Pom 10 Jeden z kątów sali 31,912 39,331 8
Pom 11 j.w 31,900 39,343 7

Rys. 3. Kontur mierzonego pomieszczenia uzyskany na podstawie danych pomiarowych otrzymanych z LPL
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Należy zwrócić uwagę na dużą powtarzalność wyników pomiarów wykonywanych z tego samego 
miejsca. Podobnie, wyniki pomiarów 6 i 7 są zbliżone do pomiarów 2 i 3 (patrz tab. 1). Jedynie pomiary 
10 i 11 odbiegają (aczkolwiek nieznacznie) od pomiarów poprzednich (dla tych pomiarów zanotowano 
także punkty niemierzalne). Jest to jednak związane z faktem niepoprawnego (z punktu widzenia metodyki 
pomiarowej) ustawienia przyrządu pomiarowego (w rogu sali, tuż przy ścianie). 

Mariusz Młynarczuk
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4. Podsumowanie

W pracy opisano program do sterowania Laboratoryjnym Profi lometrem Laserowym. Umożliwia on 
w pełni automatyczny pomiar przekrojów różnego typu pomieszczeń, otworów, tuneli, wyrobisk górniczych, 
itp. Wstępne pomiary wskazują, że opisywany program działa poprawnie. Należy przez to rozumieć przede 
wszystkim to, że program uzyskuje każdorazowo poprawne nastawy stolika obrotowego, oraz każdorazowo 
poprawnie komunikuje się z głowicą laserową i bez problemów odczytuje zmierzone przez nią wartości. 
Jakkolwiek interfejs użytkownika (rys. 1) okazał się całkowicie wystarczający do opisywanych w pracy, 
wstępnych pomiarów, to w końcowej wersji oprogramowania wymagane byłyby pewne jego modyfi kacje. 
Mowa tu przede wszystkim o grafi cznym odwzorowaniu mierzonego profi lu, o uzupełnieniu programu 
o informacje statystyczne dotyczące wykonywanych pomiarów oraz o algorytmy redukcji wpływu niepożą-
danych obiektów (w warunkach kopalnianych mogą to być wszelkiego rodzaju rury, przewody, pręty, itp.) 
na końcowy wynik pomiarów. 

 Praca fi nansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach Projektu Badawczego 5T12A 035 24, 
realizowanego w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie
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Laboratory Laser Profi lometer Handling Software

Abstract

In the frame of preliminary researches leading to developing a Mining Laser Profi lomater a Laboratory Laser 
Profi lometer was created. During this works it was necessary to creating special software which aim was to control 
two main devices of the Profi lometer: a rotating stage and laser device. Presenter paper describes a short review of 
this software and presents preliminary result obtained by means of Laboratory Laser Profi lometer.
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