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Anemometr stacjonarny do monitorowania przepływu powietrza 
w systemie wentylacyjnym kopalni*
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Streszczenie

Prawidłowe i niezawodne działanie systemu przewietrzania wyrobisk jest jednym z podstawowych elementów 
gwarantujących prowadzenie bezpiecznego wydobycia kopalin w podziemnych zakładach górniczych. Zapewnia 
bezpieczeństwo załogi i pozwala na prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych. Do monitorowania 
sytemu przewietrzania wykorzystuje się szereg przyrządów mierzących parametry fizykochemiczne atmosfery. 
Jednym z najważniejszych jest anemometr, mierzący prędkość ruchu powietrza. W oparciu o wynik tego pomiaru 
można wyznaczyć strumień objętości powietrza przepływającego przez wyrobisko. W IMG PAN od wielu lat pro-
wadzi się prace związane z opracowaniem nowych modeli anemometrów ręcznych i stacjonarnych. Laboratorium 
Systemów Pomiarowych zajmuje się konstrukcjami anemometrów w których stosowany jest czujnik skrzydełkowy. 
Zrealizowane projekty finalizowane są w postaci wdrożeń komercyjnych. Aktualnym celem wdrożeniowym jest 
stacjonarny anemometr skrzydełkowy o symbolu MPP. Rozwój systemów telemetrii kopalnianej spowodował 
konieczność dokonania zmian w współpracujących z nimi przyrządach pomiarowych. W niniejszym opracowaniu 
przedstawiono prace w wyniku których całkowicie zmieniono układ elektroniczny anemometru MPP, dostosowując 
go do transmisji danych z modulacją częstotliwościową typu FSK. Jednocześnie wprowadzono nowe rozwiązania 
zwiększające funkcjonalność przyrządu. Anemometr MPP 2 wyposażono w zewnętrzny monitor, czujniki tempera-
tury i położenia. Układy mechaniczne i elektroniczne anemometru zaprojektowano zgodnie z wymaganiami norm 
obowiązujących dla urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchami gazów i par cieczy.

Słowa kluczowe: wentylacja kopalń, pomiar prędkości powietrza, anemometr stacjonarny, kopalniany system 
telemetryczny, centrala metanometryczna

Wprowadzenie

Prowadzone od kilkudziesięciu lat w IMG PAN badania naukowe z dziedziny aerologii górniczej, 
stymulują jednoczesny rozwój narzędzi badawczych projektowanych na ich potrzeby. Doświadczenia zdobyte 
przy konstruowaniu niestandardowych czujników różnych wielkości fizycznych mogą być później wyko-
rzystane do celów komercyjnych. Dzięki temu, już w latach 90-tych XX w. powstały pierwsze komercyjne 
konstrukcje stacjonarnych anemometrów skrzydełkowych. Przyrządy przeznaczone są głównie do współpracy 
z kopalnianymi systemami pomiarowymi opartymi na centralach metanometrycznych. Centrale, początkowo 
analogowe (z modulacją sygnału typu FM) stopniowo były zastępowane centralami cyfrowymi (z modulacją 
sygnału typu FSK). Pierwszym opracowaniem zrealizowanym w instytucie było zaprojektowanie pokaza-
nego na Fot. 1 anemometru o nazwie SAS-2. W tamtym okresie było to bardzo nowoczesne rozwiązanie ze 
względu na unikalny system łożyskowania skrzydełka oraz sposób jego ochrony przed wpływem warunków 
środowiskowych. Równie innowacyjna była część elektryczna. W układzie elektronicznym wykorzystano 
mikrokontroler jednokrotnego programowania firmy Motorola oraz układ scalony monolitycznego odbiornik 
radiowego FM firmy Philips. Moduł elektroniczny zrealizowano na obwodzie drukowanym z wykorzysta-
niem techniki montażu powierzchniowego SMT. 

* Współautorem rozwiązań konstrukcyjnych i układowych jest Tadeusz Bacia.
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Kilka lat później opracowano kolejny model anemometru o nazwie SAS-5 [1], pokazany na Fot. 2. 
Był to znacznie bardziej zaawansowany projekt, o istotnie zwiększonej funkcjonalności.

Cechą charakteryzującą przyrządu było rozwiązanie układu elektronicznego nazwane Wielostandar-
dową magistralą wyjściową Po raz pierwszy przyjęto wówczas, że anemometr będzie mógł być używany 
nie tylko we współpracy z kopalnianymi systemami transmisji danych, ale również z innymi systemami 
przemysłowymi. Magistrala anemometru SAS-5 pozwalała na pracę z kopalnianą linią telemetryczną pra-
cującą z modulacją FM Dodatkowo posiadała jednak wyjścia sygnałów analogowych 0,4÷2,0V, 4÷20 mA, 
sygnału cyfrowego RS232/485 i dwustanowe wyjście sterujące. 

Fot. 1. Stacjonarny anemometr skrzydełkowy SAS-2 Fot. 2. Stacjonarny anemometr skrzydełkowy SAS-5

Innowacyjnym rozwiązaniem była zmiana sposobu analizy sygnału pomiarowego z czujnika skrzy-
dełkowego. Charakterystykę czujnika wyznaczano nie na podstawie zliczania impulsów pochodzących 
od łopatek skrzydełka, ale w oparciu o pomiar szerokości przedziału czasowego wyznaczanego przez te 
impulsy. Należy podkreślić, że oprócz nowoczesnych rozwiązań technologicznych anemometr charaktery-
zowała bardzo dobra jakość i znakomite parametry metrologiczne. Anemometry SAS-5 można jeszcze do 
dzisiaj spotkać w użytkowaniu. Obydwa anemometry zostały udostępnione do produkcji prywatnej firmie 
na zasadzie licencji, ponieważ prowadzenie działalności wdrożeniowo-komercyjnej przez instytuty PAN 
nie było w tamtych latach dobrze widziane. Udostępnienie, jak pokazała przyszłość, okazało się błędem, 
gdyż licencjobiorca nie tylko przestał wywiązywać się z umowy, ale przejął rozwiązania technologiczne, 
których nie byłby w stanie samodzielnie uzyskać. Na rynku pojawiły się łudząco podobne wyroby, niestety 
o bardzo obniżonych parametrach technicznych i metrologicznych. Z tego powodu w późniejszych latach 
dążono do realizowania samodzielnych wdrożeń. Został opracowany kolejny anemometr stacjonarny ozna-
czony symbolem MPP, w którym, korzystają z poprzednich doświadczeń zastosowano całkowicie nowe 
rozwiązania technologiczne i elektroniczne. Wszystkie trzy anemometry mogły współpracować wyłącznie 
z systemami telemetrii analogowej. Analogowej, ponieważ informacja kodowana jest w nich poprzez zmianę 
częstotliwości fali nośnej przesyłanej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

Stosowany przez wiele lat w centralach telemetrycznych częstotliwościowy sposób modulacji sygnału 
użytecznego FM (Frequency Modulation), w którym informacja jest kodowana przez zmianę częstotliwości 
ma wiele ograniczeń. Dwa główne to jeden kierunek transmisji i jej mała prędkość. Poważnym ograniczeniem 
jest również brak możliwości przesyłania informacji nie tylko o mierzonej wielkości. Realizowane próby 
udoskonalania tej transmisji pozwoliły na uzyskanie możliwości dostarczania informacji od urządzenia do 
centrali, jednak w ograniczonym zakresie. Z tego powodu sukcesywnie rozpoczęto wymianę systemów 
telemetrycznych zastępując modulację FM, modulacją typu FSK (Frequency Shift Keying). Polega ona na 
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przypisaniu sygnałowi binarnemu reprezentowanemu przez stany logiczne „0” i „1” dwóch różnych często-
tliwości. Tak zmodulowany sygnał nośny przechodzi z jednej częstotliwości w drugą z zachowaniem fazy. 
Definiuje się ilość okresów potrzebnych do prawidłowego wykrycia stanu „0” lub „1”.

Zaletą modulacji FSK w przypadku przesyłania danych przez kopalniane linie telemetryczne jest duża 
szybkość i większa odporność na zakłócenia impulsowe. 

Pojawienie się w zastosowaniach telemetrii kopalnianej modulacji FSK stało się przyczynkiem do 
opracowania nowego anemometru stacjonarnego. Ponieważ rozwiązania zastosowane w konstrukcji mecha-
nicznej anemometru MPP znakomicie sprawdziły się w okresie wieloletniej pracy tych przyrządów w róż-
nych kopalniach, postanowiono z nich skorzystać przy nowym projekcie oznaczonym symbolem MPP 2, 
sugerującym kontynuację bardzo dobrego, poprzedniego rozwiązania. 

Opis konstrukcji mechanicznej anemometru MPP 2

Anemometr został zaprojektowany w sposób pozwalający na spełnienie wymagań Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 
do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Wymagania zostały spełnione w oparciu o normy; PN-
-EN  60079-0:2018-09 „Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania”, PN-EN 
 60079-11:2012 „Atmosfery wybuchowe. Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa 
„i””, PN-EN 50303:2004 „Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach 
zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowym”. 

Konstrukcja mechaniczna anemometru MPP 2 (Fot. 3) oparta jest o sprawdzone rozwiązania zastoso-
wane w anemometrze MPP. Ponad 600 szt. tych przyrządów wykorzystywanych jest w kopalniach polskich 
i za granicą. Zastosowanie stali kwasoodpornych typu 1.4306/1.4404 pozwala na udzielanie dożywotniej 
gwarancji na odporność mechaniczną i korozyjną korpusu anemometru. Technologia łączenia poszczególnych 
elementów przy użyciu wysokospecjalistycznych klejów zapewnia niezawodną trwałość i szczelność, co jest 
bardzo ważne w środowisku do którego przeznaczony jest przyrząd. Z tych samych materiałów wykonany 
jest również czujnik pomiarowy, za wyjątkiem skrzydełka, które wykonano z blachy aluminiowej przezna-
czonej na konstrukcje lotnicze i poddano procesowi oksydacji elektrolitycznej. Zastosowane rozwiązania 
konstrukcyjne pozwalają na bardzo łatwy dostęp do poszczególnych elementów, tym samym gwarantując 
tani i szybki serwis.

Modułowa budowa anemometru umożliwia łatwą wymianę każdego elementu. Stwarza to możliwość 
wykonywania ewentualnych napraw bez koniczności szkolenia pracowników serwisu lub odsyłania przy-

Fot. 3. Stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP 2. Widok z boku
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rządu do producenta. Układ elektroniczny mieści się na jednym obwodzie drukowanym. Doprowadzenia 
sygnałów z gniazd zewnętrznych wykonane są przy użyciu płaskich przewodów zakończonych wtykami 
wkładanymi do gniazd umieszczonych na obwodzie drukowanym. Podobnie, przy pomocy przewodów 
zakończonych złączami, zrealizowane jest doprowadzenia sygnałów z czujników indukcyjnych. Serwis 
układu elektronicznego polega na jego łatwej i szybkiej wymianie. Tak jest również w przypadku skrzy-
dełka, elementu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Wysunięcie z korpusu anemometru kompletnej 
głowicy pomiarowej umożliwia nieskomplikowany demontaż i wymianę skrzydełka lub, jeżeli jest taka 
konieczność, łożysk. Takie udogodnienia serwisowe są bardzo istotne, szczególnie w przypadku kopalń, 
które nie posiadają na ogół wyspecjalizowanych warsztatów naprawczych, a bardzo istotne jest skróceni 
czasu awaryjnych napraw przyrządów pomiarowych. Należy jednak zaznaczyć, że wymiana skrzydełka 
powinna zawsze być związana z powtórną adjustacją anemometru. Ta niestety możliwa jest tylko w tune-
lu aerodynamicznym. Adjustacja powinna być zweryfikowana przez wykonanie wzorcowania, najlepiej 
w laboratorium akredytowanym.

Na Fot. 4,5 pokazane są dodatkowe widoki anemometru. W anemometrze MPP 2 zastosowano po 
raz pierwszy dookólny system optycznej sygnalizacji alarmowej. Na obwodzie pionowej części korpusu 
umieszczono 4 diody LED koloru czerwonego, o bardzo dużej jasności emitowanego światła. Zapewnia to 
znakomitą widoczność z każdego kierunku sygnałów alarmowych (Fot. 5). Dodatkowo, w zależności od 
stopnia zagrożenia zmieniane są algorytmy sterowania diodami, co jeszcze bardziej gwarantuje zwrócenie 
uwagi załogi. Anemometr jest montowany do obudowy wyrobiska przy pomocy pałąka pozwalającego na 
swobodne pozycjonowania za pomocą dwóch śrub. 

Fot. 4. Stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP 2.  
Widok od strony napływu powietrza

Fot. 5. Stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP 2.  
Widok gniazd przyłączeniowych

Struktura układu elektronicznego anemometru

Na Rys. 1 przedstawiono schemat blokowy układu elektronicznego anemometru. Głównym elementem 
układu jest 32 bitowy procesor LPC11U68JBD64 firmy NXP Semiconductors [2] o pojemności pamięci 
Flash 256 KB. Oparty na rdzeniu Cortex-M0+, korzystający z architektury obliczeniowej ARM o zredu-
kowanym zestawie instrukcji, pozwala na szybkie i energooszczędne zarządzanie funkcjami anemometru. 
Podstawowym zadaniem układu elektronicznego jest zdekodowanie sygnału pomiarowego otrzymanego 
z anemometrycznego czujnika skrzydełkowego. Zasada działania czujnika polega na zamianie pędu prze-
pływającego powietrza na ruch obrotowy skrzydełka (wirnika) czujnika. Położone w odpowiedni względem 
siebie sposób, dwa czujniki indukcyjne wykrywają kolejne przejścia łopatek skrzydełka. Odbywa się to 
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w układach detektora prędkości i detektora kierunku obrotów skrzydełka. W wyniku zmiany dobroci obwodów 
rezonansowych generatorów, zmianie ulega amplituda sygnału częstotliwościowego, co jest wykrywane przy 
pomocy demodulatora. Następnie, w układzie komparacji zostaje uzyskany sygnał cyfrowy o częstotliwości 
proporcjonalnej do prędkości obrotowej wirnika. Z detektora prędkości sygnał podawany jest na wejście 
16 bitowego timera procesora. Wzajemne ustawienie czujników indukcyjnych pozwala na uzyskanie dwóch 
sygnałów o przesuniętej fazie. Z kolei analiza przesunięcia fazowego, możliwa dzięki sygnałowi z detektora 
kierunku, dostarcza informacji o kierunku przepływu powietrza przez czujnik skrzydełkowy. 

Rys. 1. Schemat blokowy układu elektronicznego anemometru MPP 2

Istotnym zagadnieniem jakie należało rozwiązać, było zaprojektowanie obwodów elektronicznych 
umożliwiających podłączenie anemometru do linii transmisyjnej centrali telemetrycznej. Dwuprzewodowa 
linia pozwala na dwukierunkową transmisję danych oraz dostarcza energię niezbędną do pracy urządzenia. 
Układ WE/WY zawiera elementy ochronne zabezpieczające anemometr przed stanami awaryjnymi lub 
zakłóceniami elektromagnetycznymi mogącymi pojawić się na linii telemetrycznej. Częścią tego układu 
jest Detektor polaryzacji i stanów alarmowych. Jego zadaniem jest wychwytywanie zmian polaryzacji, co 
ma miejsce w przypadku pracy anemometru w systemie transmisji częstotliwościowej FM. W tym systemie 
mogą pojawić się impulsy przeznaczone dla dodatkowego urządzenia pracującego równolegle z anemome-
trem. Rozwiązanie takie stosuje się niekiedy ze względu na ograniczone możliwości przekazywania danych 
w systemach typu FM. Impulsy te, mające najczęściej postać kluczowania linii, nie powinny zakłócać 
pracy anemometru. Zadaniem detektora stanów alarmowych jest wychwycenie i przekazanie informacji 
do mikroprocesora, który zrealizuje wówczas algorytm neutralizujący ich wpływ na przyrząd. Z układem 
WE/WY współpracują Układ nadawczy sygnału F i Układ nadawczo odbiorczy sygnału FSK. Zadaniem 
pierwszego jest przekształcenie parametrów elektrycznych użytecznego, wyjściowego sygnału częstotli-
wościowego F generowanego przy pomocy procesora. Wynika to z konieczności dopasowania poziomów 
napięć, różnych dla linii transmisyjnej i obwodów zasilających procesor. Drugi z układów, oprócz realizacji 
dopasowania poziomów elektrycznych sygnału wyjściowego, musi również odebrać i uformować sygnał 
wejściowy. Po komparacji sygnał podawany jest na wejście procesora. Poza główną magistralą danych, li-
nią telemetryczną, zaprojektowano trzy dodatkowe układy do transmisji danych pomiarowych. Dwa z nich 
to Wyjście napięciowe o zakresie 0,4÷2,0 V i Wyjście prądowe o zakresie 4÷20 mA. Trzecia magistrala 
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jest dwukierunkowym portem cyfrowym w standardzie RS485. Pozwala nie tylko na transmisję danych 
pomiarowych, ale jest portem komunikacji z wyświetlaczem MPP LCD, oraz służy do programowania pa-
rametrów anemometru i jego wzorcowania. Rozwiązanie polegające na wbudowaniu dodatkowych kanałów 
komunikacyjnych umożliwia zastosowanie anemometru nie tylko w systemach telemetrii kopalnianej, ale 
w każdym standardowym systemie pomiarowym w dowolnej gałęzi przemysłu powierzchniowego. Złącze 
RS485 jest dodatkowo wykorzystywane do zdalnej aktualizacji oprogramowania procesora przy wykorzy-
staniu Internetu. W celu umożliwienia sterowania dodatkowymi urządzeniami np. wentylatorami, tamami, 
transparentami świetlnymi, zastosowano dwa oddzielone galwaniczne od pozostałych obwodów, bezpoten-
cjałowe wyjścia dwustanowe. Zegar czasu rzeczywistego i nielotna pamięć EEPROM o pojemności 2 Mb są 
standardowymi układami każdego systemu procesorowego. Anemometr został wyposażony w dwa czujniki 
temperatury. Wewnętrzny i zewnętrzny o rozszerzonym zakresie pomiarowym. Czujnik zewnętrzny ma 
możliwość pomiaru temperatury od –50 do 500°C. Unikalnym rozwiązaniem jest wbudowanie trójosiowego 
czujnika akcelerometrycznego i żyroskopu. Przewiduje się dzięki temu uzyskiwać informację o ewentual-
nym przemieszczaniu anemometru. Może to stanowić zabezpieczenie przed nieuzasadnioną zmianą miejsca 
zabudowania przyrządu. Zewnętrzny czujnik temperatury i akcelerometr z żyroskopem mogą być również 
cennym źródłem dodatkowej informacji w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze katastroficznym. 
Dane z tych czujników gromadzone są niezależnie od transmisji zewnętrznej w pamięci EEPROM. Układ 
sterowania sygnalizacją optyczną zasila cztery diody LED o dużej jasności, przeznaczone do sygnalizacji 
alarmowej. Anemometr posiada układ zasilania dostarczający stabilizowane napięcie do układów elektronicz-
nych i umożliwiający ładowanie akumulatora buforowego. Akumulator wykorzystywany jest w przypadkach 
zaniku napięcia zasilającego z linii telemetrycznej. Może to nastąpić w stanach awaryjnych. Przyrząd jest 
wówczas zdolny do pracy autonomicznej przez okres 5 h. Obwody drukowane wyświetlacza i anemometru 
pokazano na Fot. 6. Wykonane zostały w technologii montażu powierzchniowego SMT (Surface Mount 
Technology). W celu zminimalizowania wielkości obwodów użyto elementów SMD (Surface Mount Devi-
ces) w rozmiarze 0603. Zastosowane przy projektowaniu anemometru normy dotyczące budowy urządzeń 
iskrobezpiecznych, narzucają jednak określone warunki, nie pozwalające w pewnych miejscach układu 
elektronicznego na stosowanie tak małych elementów. Wynika to ze współczynników bezpieczeństwa na 
dopuszczalną moc wydzielaną w elemencie, jego temperaturę powierzchniową, a także odległości pomiędzy 
połączeniami przewodzącymi obwodu drukowanego. Z tego powodu nie można w przypadku takich ukła-
dów dokonać zbyt dużej miniaturyzacji poprzez korzystanie wyłącznie z najmniejszych elementów SMD.

Fot. 6. Obwody drukowane wyświetlacza MPP LCD i anemometru MPP 2

Opis konstrukcji wyświetlacza MPP LCD

Informacja o wyniku pomiaru jest przesyłana do centrali metanometrycznej. Przez długi czas sto-
sowania kopalnianych systemów telemetrii, nie była ona dostępna w miejscu zamontowania urządzenia 
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pomiarowego. Powodowało to konieczność telefonicznego łączenia się z dyspozytorem w celu jej uzyska-
nia. Obecnie, coraz częściej urządzenia pomiarowe wyposażane są w wyświetlacze umożliwiające odczyt 
wyników pomiarów. Stosuje się dwa rozwiązania. Jedno polega na umieszczeniu wyświetlacza w obudowie 
przyrządu, drugie pozwala na odczyt w innym miejscu. Pierwsze rozwiązanie w niektórych przypadkach jest 
niewygodne, w szczególności dotyczy to anemometrów montowanych najczęściej pod stropem wyrobiska, 
a więc miejscu w którym widoczność małych rozmiarów wyświetlacza jest bardzo utrudniona. Drugie roz-
wiązanie, chociaż jest droższe ponieważ wymaga zastosowania dodatkowego samodzielnego urządzenia, 
jest zdecydowanie korzystniejsze. Wyświetlacz połączony kablem z anemometrem, może być umieszczony 
w dogodnym, wynikającym z potrzeb miejscu, nawet w odległości kilkuset metrów. Takie rozwiązanie 
zastosowano w przypadku wyświetlacza MPP LCD pokazanego na Fot. 7. Podobnie jak w przypadku 
anemometru MPP 2 do budowy korpusu wyświetlacza użyto stali kwasoodpornych typu 1.4306/1.4404. 
Okno wyświetlacza wykonane jest z poliwęglanu. Wyświetlacz oprócz przekazywania danych pomiarowych 
pełni rolę dodatkowego sygnalizatora stanów alarmowych. W tym celu pod wyświetlaczem umieszczono 
3 czerwone diody LED charakteryzujące się dużą intensywnością emitowanego światła. Na pobocznicy 
korpusu umieszczono złącze dla kabla transmisyjno-zasilającego łączącego wyświetlacz z anemometrem. 

Fot. 7. Wyświetlacz MPP LCD

Zastosowanie w wyświetlaczu MPP LCD graficznego ekranu pozwala na przekazywanie dowolnych 
komunikatów. Na Fot. 8 pokazano przykładowe okna tych komunikatów. Ich konfiguracja ustalana jest 
przez użytkownika. Istnieje szereg możliwości takiej konfiguracji. Podstawowa informacja zawiera dane 
o mierzonych wielkościach prędkości, temperatury i o stanach alarmowych np. o odwróceniu kierunku 
przepływu. Można definiować jednostki i wprowadzać pole przekroju wyrobiska. Uzyskujemy wówczas 
możliwość obserwacji wyniku pomiaru strumienia objętość powietrza. Podawane mogą być naprzemien-
nie, wielkości aktualne lub w postaci wykresu przebieg dotychczasowych zmian strumienia w ustalonym 
przedziale czasowym 

Struktura układu elektronicznego wyświetlacza

Na Rys. 2 przedstawiono schemat blokowy układu elektronicznego wyświetlacza MPP LCD. Po-
dobnie jak w anemometrze układ oparto o 32 bitowy procesor LPC11U68JBD64. Ponieważ urządzenie 
nie współpracuje bezpośrednio z linią telemetryczną, a tylko z anemometrem MPP 2, nie posiada skompli-
kowanych układów wejściowych i zasilających. Zasilanie układu doprowadzone jest z anemometru i jest 
aktywne również w przypadku buforowej pracy akumulatora anemometru. Transmisja danych pomiędzy 
anemometrem a wyświetlaczem jest realizowana w standardzie RS 485 i może zapewnić łączność na odle-
głość do 1000 m. Do wizualizacji danych zastosowano wysoko kontrastowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
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typu STN o rozdzielczości 128×64 pikseli. Wbudowana została również dodatkowa pamięć typu EEPROM 
o pojemności 2 Mb. Zadaniem układu sterowania jest dostarczenie odpowiedniej energii do trzech równo-
legle połączonych diod LED. Układ został zoptymalizowany pod względem energetycznym ze względu na 
korzystanie z zasilania z obwodów anemometru.

Program do ustawiania parametrów anemometru i wprowadzania 
charakterystyki

Parametry pracy anemometru programowane są przy użyciu komputera PC. W tym celu wykorzystuje 
się złącze RS 485 przy użyciu konwertera RS485/232. Po uruchomieniu programu o nazwie MPP2serwis.
exe, mamy dostęp do ekranu głównego pokazanego na Rys. 3. Przyciski pola „Komunikacja” pozwalają 
na wykonanie programowania anemometru lub wyświetlacza. Przyciski pola „Serwis” umożliwiają wpro-
wadzenie głównych ustawień pracy anemometru, wykonanie procedury adjustacji czujnika, zdefiniowanie 
i adjustację wyjść analogowych oraz wykonywanie aktualizacji oprogramowania procesorów. Możliwe jest 
również weryfikowanie działania podstawowych magistrali komunikacji wewnętrznej pomiędzy mikropro-
cesorem i innymi układami scalonymi, realizującymi funkcje dodatkowe. Jest to element obsługi serwisowej 

 

Rys. 2. Schemat blokowy układu elektronicznego wyświetlacza MPP LCD

Fot. 8. Przykładowe okna komunikatów na wyświetlaczu MPP LCD
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anemometru. Przyciski pola „Ustawienie i odczyt” służą do aktywowania i ustawiania przedziałów funk-
cjonowania wyjść dwustanowych, odczytu danych z pamięci wewnętrznej anemometru, synchronizowania 
zegara czasu rzeczywistego, podglądu bieżących danych pomiarowych. Program i jego modyfikacje będą 
dostępne na stronie internetowej instytutu. 

Rys. 4 przedstawi przykładowe okno „Dane bazowe”. W polu „Dane bazowe” istnieje możliwość 
wpisania komentarza, np. informacji o dacie adjustacji, numeru seryjnego anemometru i ustawienie długości 
trwania sygnału generowanego przy transmisji typu FM. Okienko „Podłączenie cewek” jest przeznaczone 
do celów serwisowych. Po wypełnieniu okienka „Numer identyfikacyjny centrala KSP”, anemometr auto-
matycznie ustawia się w trybie pracy w standardzie transmisji FSK.

Rys. 3. Ekran główny programu obsługi anemometru MPP 2 Rys. 4. Okno danych bazowych anemometru MPP 2

Pole „Ustawienia do wyświetlacza” umożliwia wprowadzenie przekroju wyrobiska, co pozwala na 
wykorzystanie anemometru jako miernika strumienia objętości przepływającego powietrza. Wybór osi czasu 
to ustawienie wielkości przedziału czasowego, z którego na wyświetlaczu MPP LCD będzie pokazywany 
przebieg dotychczasowych zmian prędkości lub strumienia objętości. Można wybrać przedziały 2, 8 lub 
24 godzinne. Pole „Typ wyjścia pomiarowego” uaktywnia wybrany rodzaj transmisji danych. Wyjście cy-
frowe RS 485 uaktywniane jest automatycznie po podłączeniu do niego urządzenia z interfejsem RS485/232 
lub wyświetlacza MPP LCD. W przypadku zaznaczenia „Wyjścia częstotliwościowego” realizowana jest 
transmisja w trybie FM lub FSK. Pole „Detekcja kierunku” pełni rolę serwisową i jest związane z czujnikiem 
skrzydełkowym. Pole „Czujnik temperatury” aktywuje zewnętrzny czujnik. W niektórych wersjach anemo-
metru czujnik ten może nie być montowany. Pole „Debug” pełni rolę serwisową. Służy do kontrolowania 
wykonywania programu obsługi procesora. Używane jest niekiedy przy jego modyfikacjach. 

Przykładem innego okna wywoływanego z ekranu głównego programu MPP2serwis.exe jest pokazane 
na Rys. 5 okno „Wzorcowanie anemometru”. Dostęp do niego pozwala na przeprowadzenie bardzo ważnej 
procedury adjustacji anemometru. Adjustację przeprowadza się po umieszczeniu przyrządu w tunelu aero-
dynamicznym spełniającym wymogi zapewnienia wymaganej przez anemometr dokładności pomiarowej. 
W trzech edytowalnych kolumnach, oznaczonych jako Prędkość, Prędkość rzeczywista, Częstotliwość, 
dokonujemy odpowiedniego wpisu, lub jest on wprowadzany automatycznie. Kolumna pierwsza zawiera 
podpowiedzi w jakich punktach będzie wprowadzana charakterystyka. Kolumna druga będzie zawierać 
odpowiadające im wartości prędkości rzeczywistej. Kolumna trzecia pełni rolę kontrolną i jest w niej wy-
świetlana zmierzona przez procesor częstotliwość impulsów generowanych przez łopatki skrzydełka.

Kliknięcie przycisku „Czytaj częstotliwość” powoduje pojawienie się w okienku „Częstotliwość” 
częstotliwości impulsów, dla zadanej w tunelu wzorcującym prędkości. Wartość tej prędkości wprowadza 
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Rys. 5. Okno procedury wzorcowania anemometru MPP 2

się w okienku „Prędkość”. Po kliknięciu przycisku „Zapisz zmiany” w wierszu odpowiadającym danemu 
punktowi charakterystyki pojawiają się właściwe parametry. W ten sposób przeprowadza się kolejne wpisy, 
aż do zakończenia procedury adjustacji. Liczba wprowadzanych punktów charakterystyki zależy od zakresu 
pomiarowego. W standardowym wykonaniu anemometru przewidziano cztery zakresy pomiarowe 5, 10, 15, 
20 m/s. W przypadku wykonań specjalnych można będzie ustawić zakres 25 lub 30 m/s. Kliknięcie przycisku 
„Zapisz zmiany” kończy procedurę i powoduje zapisanie charakterystyki w pamięci anemometru. Charak-
terystykę można również zapisać na komputerze używając przycisk „Zapisz do pliku”. Przycisk „Odczytaj 
charakterystykę” umożliwia dostęp do charakterystyki zapisanej w pamięci przyrządu lub komputera.

Podstawowe dane techniczne anemometru MPP 2

Parametry metrologiczne anemometru
Zakres pomiarowy prędkości przepływu: ± (0,16÷20,0 m/s)
Błąd pomiaru prędkości przepływu: ± (0,5% rdg* + 0,02 m/s)
Rozdzielczość pomiaru prędkości : 0,01 m/s
Typ czujnika: skrzydełkowy
* rdg – wartość odczytywana (reading)

Parametry metrologiczne termometru wewnętrznego
Zakres pomiarowy temperatury: –55÷125°C
Błąd pomiaru: ± 1,0°C

Parametry metrologiczne termometru zewnętrznego
Zakres pomiarowy temperatury: –55÷300°C
Błąd pomiaru: ±2,0°C

Parametry metrologiczne akcelerometru i żyroskopu 3D
Zakres pomiarowy przyspieszenia: ±2/±4/±8/±16 g FS
Zakres pomiarowy kąta: ±125/±245/±500/±1000/±2000 dps FS
Czułość dla przyspieszenia liniowego: 0,061/0,122/0,244/0,488 mg/LSB
Czułość dla prędkości kątowej: 4,375/8,75/17,50/35/70 mdps/LSB
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Standardy transmisji
FM: 8÷12 kHZ

FSK
Napięciowa: 0,4÷2,0 V
Prądowa: 4,0÷20,0 mA
Cyfrowa: RS 485

Kategoria: M1
Rodzaj budowy: Ex ia I Ma
Wykonanie: stal kwasoodporna 1.4306/1.4404
Stopień ochrony: IP 65
Autonomiczny czas pracy: 5 h
Temperatura powietrza: –20oC < Ta < 50oC
Wilgotność powietrza: ≤95% rH (bez kondensacji)
Narażenia mechaniczne: wysokie
Wymiary bez pałąka mocującego: 135 × 140 × 226 mm
Wymiary z pałąkiem mocującym: 157 × 140 × 263 mm
Masa: 4 kg

Podstawowe dane techniczne wyświetlacza MPP 2

Zasilanie z anemometru MPP 2: 3.3 V/3 mA
Standard transmisji danych: RS485
Wyświetlacz: graficzny LCD STN 128 x 64 
Wyświetlane dane: prędkość [m/s]
strumień objętości [m3/s] lub [m3/min]
temperatura
alarm o przekroczeniu zakresów
alarm o inwersji kierunku przepływu
historyczny wykres strumienia objętości
Optyczny sygnalizator alarmów: 3 × LED (czerwony)
Kategoria: M1
Rodzaj budowy: Ex ia I Ma
Wykonanie: stal kwasoodporna 1.4306/1.4404
Stopień ochrony: IP 65
Temperatura powietrza: –20oC < Ta < 50oC
Wilgotność powietrza: ≤95% rH (bez kondensacji)
Narażenia mechaniczne: wysokie
Wymiary: 131 × 114 × 51 mm 
Masa: 1,3 kg

Podsumowanie

Nowo opracowany anemometr MPP 2 posiada unikalne rozwiązania niestosowane w podobnych 
przyrządach. Należy zaliczyć do nich; zastosowanie do konstrukcji obudowy wysokogatunkowych stali typu 
1.4306/1.4404 gwarantujących bardzo wysoką odporność środowiskową, wbudowanie układu żyroskopu 
i akcelerometru 3D mających za zadanie śledzenie przemieszczeń przyrządu, dookólny system optycznej 
sygnalizacji alarmowej, kilka standardów transmisji danych, możliwość aktualizacji oprogramowania pro-
cesorów przez Internet, rozbudowany system współpracy z wyświetlaczem zewnętrznym na odległość do 
1000 m, wbudowany termometr zewnętrzny o dużym zakresie pomiarowym i małej stałej czasowej.

Największym wyzwaniem przy konstruowaniu układów elektronicznych było zminimalizowanie 
zapotrzebowania na moc. W projekcie założono, że na jednej linii telemetrycznej będzie można umieścić 
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jednocześnie 4 anemometry. Ograniczało to możliwość poboru sumarycznego prądu przez zestaw anemometr 
– wyświetlacz do wartości mniejszej niż 8 mA. Udało się sprostać temu, co stanowi kolejny atut przyrządu. 

Przedstawiony projekt zrealizowano we współpracy z PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. z siedzibą 
w Tychach, producentem centrali telemetrycznych, bezpośrednio zainteresowanym wdrożeniem nowego 
rozwiązania pomiarowego. Niestety, z powodu rozwoju epidemii COVID-19, prowadzenie prac o charakterze 
wymagających bezpośredniego kontaktu z wieloma urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w obu 
oddalonych jednostkach było znacznie utrudnione. Będą prowadzone kolejne testy urządzenia, będącego 
w fazie prototypu przedprodukcyjnego, z wykorzystaniem centrali telemetrycznej.

Niezbędne jest dokończenie procedury uzyskiwania certyfikatu badania typu UE (ATEX), oraz prze-
prowadzenie dodatkowych badań pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą nr 2014/30/ UE (EMC). 

Praca została wykonana w ramach prac statutowych IMG PAN 2020.
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Stationary anemometer for air flow monitoring in mine ventilation system

Abstract

The article describes the work that resulted in changing the electronic circuitry of a stationary anemometer. New 
anemometer was adjusted to data transmission type Frequency-Shift Keying. At the same time new solutions have 
been introduced to increase its functionality. The anemometer was equipped with an external monitor, an external 
temperature sensor and a 3 axis accelerometer. The electronic and mechanical systems were designed in accordance 
with the requirements of standards applicable to devices intended for work in zones endangered with gas explosion.
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