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ISKROBEZPIECZNE ELEMENTY NOWEGO SYSTEMU ALARMOWO -
ROZG OSZENIOWEGO HETMAN

STRESZCZENIE
W referacie omówiono budow  i zasad  dzia ania iskrobezpiecznej cz ci
systemu alarmowo-rozg oszeniowego HETMAN. Cz  iskrobezpieczna
systemu HETMAN zawiera telefon sygnalizator JANTAR, telefon górniczy z
klawiatur  wybiercz  i wy wietlaczem KORAL, modu  transmisji danych
oraz zespó  separacji iskrobezpiecznej MSI instalowany w stojaku zespo ów
separacji iskrobezpiecznej na powierzchni. Zwrócono uwag  na nowe
udogodnienia i dodatkowe funkcje jakie realizuj  nowe iskrobezpieczne
urz dzenia abonenckie.

WPROWADZENIE
Wi kszo  kopal  g binowych wymaga zastosowania iskrobezpiecznych systemów

czno ci telefonicznej ogólnozak adowej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozg oszeniowej. Do
tej pory w kopalniach w zakresie iskrobezpiecznej czno ci fonicznej stosuje si  urz dzenia
starej generacji (systemy AUD-80 i IAUL-CAMAC) oraz urz dzenia nowej generacji
(systemy UTI, STAR, TEDAR).
Nowym rozwi zaniem w zakresie czno ci telefonicznej ogólnozak adowej, telefonicznej

czno ci dyspozytorskiej i ogólnozak adowej czno ci alarmowo - rozg oszeniowej jest
system HETMAN [1]. Cz  powierzchniowa, nieiskrobezpieczna, systemu HETMAN
zosta a zbudowana w oparciu o zmodyfikowan  cyfrow  central  telefoniczn  typu DGT
MILLENIUM [2]. Modyfikacja sprz towa centrali dotyczy mi dzy innymi rozbudowy p yt
translacji abonenckich TA 16NN oraz opracowania nowego cyfrowego pulpitu
dyspozytorskiego wykorzystuj cego mi dzy innymi ekran dotykowy. Opracowane zosta o
równie  nowe oprogramowanie centrali DGT MILLENIUM dedykowane dla realizacji
systemu alarmowego HETMAN wzorowane w cz ci na wojskowym systemie
dyspozytorskim i adaptowane do wymaga  przepisów [3, 4, 5, 6] i technicznych warunków
rodowiskowych podziemi kopal .

Cz  iskrobezpieczna systemu HETMAN to:
zespo y (modu y) separacji iskrobezpiecznej MSI - indywidualne dla
ka dego do owego aparatu telefonicznego KORAL i telefonu
sygnalizatora JANTAR
iskrobezpieczne telefony sygnalizatory JANTAR,
iskrobezpieczne telefony do owe KORAL.

Iskrobezpieczny telefon górniczy KORAL jest uproszczon  wersj  telefonu JANTAR, bez
baterii akumulatorów, przycisku ALARM i pozbawiona funkcji alarmowo -
rozg oszeniowych. Oba do owe iskrobezpieczne urz dzenia abonenckie (KORAL i JANTAR)
mog  by  wykonane w wersji iskrobezpiecznej, lub nieiskrobezpiecznej.
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DO OWE ISKROBEZPIECZNE URZ DZENIA ABONENCKIE SYSTEMU
HETMAN
Na rys. 1 przedstawiono widok iskrobezpiecznego telefonu sygnalizatora JANTAR, natomiast
na rys. 2 jego uproszczony schemat blokowy.

Rys. 1. Widok iskrobezpiecznego telefonu sygnalizatora JANTAR
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Rys. 2. Schemat blokowy iskrobezpiecznego telefonu sygnalizatora JANTAR
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Aparat ten jest nowym iskrobezpiecznym telefonem sygnalizatorem przeznaczonym dla
podziemnych zak adów górniczych. Na rys. 2 oprócz elementów typowych dla ka dego
aparatu telefonicznego zastosowano dodatkowe elementy:

akumulator (wraz z uk adem adowania) dla zapewnienia niezb dnej
no ci akustycznych sygna ów alarmowych,

rozszerzona (do 20 przycisków + przycisk alarmowy) klawiatura wraz z
przyciskami bezpo redniego wywo ania awiza i dyspozytora,
opcjonalny drugi uk ad wej ciowy aparatu (dla linii rezerwowej),
uk ad akwizycji danych zewn trznych.

Poszczególne klawisze rozszerzonej klawiatury oznaczaj  mi dzy innymi:
D - wo anie dyspozytora w trybie normalnym,
A - wo anie awiza,

 - prze czenie telefonu w tryb "g nomówi cy",
C - ciszej (w "g nomówi cym" trybie pracy),
K - kasuj - zast puje od enie s uchawki w celu inicjacji nowego po czenia,
R - redial - powtórzenie ostatniego wybieranego numeru,
F – flash,
T - time - zegarynka - po naci ni ciu, bez zdejmowania s uchawki z zawiesia

ytkownik s yszy w trybie g nomówi cym aktualny czas.
Telefon sygnalizator JANTAR spe nia wymagane funkcje:

urz dzenia ko cowego (telefonu) ogólnokopalnianej iskrobezpiecznej
czno ci telefonicznej z mo liwo ci  wybierania numeru abonenta,

urz dzenia ko cowego (sygnalizatora) dyspozytorskiej czno ci
alarmowo-rozg oszeniowej.

Dodatkowe, niewyst puj ce dot d w do owych urz dzeniach abonenckich cechy
(w ciwo ci) nowego telefonu sygnalizatora JANTAR s  nast puj ce:

Zastosowanie stali nierdzewnej do wykonania obudowy.
Powi kszona do 20 przycisków + przycisk ALARM klawiatura
wybiercza z szerokimi odst pami pomi dzy poszczególnymi klawiszami.
Pod wietlana klawiatura wybiercza – klawiatura ta wieci ci gle w
telefonach sygnalizatorach JANTAR (wyposa onych w baterie lokalne)
oraz w do owych telefonach iskrobezpiecznych KORAL bez baterii
lokalnej – pobór mocy przez diodowy uk ad pod wietlania i zegar
elektroniczny na p ycie czo owej nie przekracza 30 mW.
Du y ci gle pod wietlany zegar ciek okrystaliczny znajduj cy si  na

ycie czo owej aparatu (wy wietlaj cy godziny i minuty)
synchronizowany z jednostki centralnej z powierzchni.
Nowe trzy skuteczniejsze wk adki elektrodynamiczne s uchawkowa + 2
wywo awcze.
Brak wide ek mechanicznych, prze czenie obwodu wej ciowego aparatu
odbywa si  przez oddzia ywanie magnesu trwa ego na styk
kontaktronowy wewn trz obudowy.
Odliczanie czasu trwania rozmowy na wy wietlaczu.
Prezentacj  wybieranego numeru z klawiatury wybierczej.
Identyfikacj  abonenta dzwoni cego do do owego aparatu telefonicznego
(funkcja CLIP).
Zastosowanie specjalnej wzmocnionej klawiatury wybierczej, odpornej
na uszkodzenia mechaniczne, o bardzo du ej trwa ci mechanicznej
(ponad 10 000 000 zadzia ).
Mo liwo  oprogramowania telefonu i telefonu sygnalizatora z
powierzchni.
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Nowe rozwi zanie mikrotelefonu o lepszych w asno ciach
ergonomicznych tzn. cie szy uchwyt mikrotelefonu, brak wyra nie
widocznego miejsca posadowienia mikrofonu (na mikrotelefonie).
Równie  kszta t zawiesia mikrotelefonu na telefonie sygnalizatorze
JANTAR jest ergonomiczny, co umo liwia podnoszenie mikrotelefonu
zarówno praw  jak i lew  r  (w r kawicy). Zawiesie jest obni one w
stosunku do zasadniczej obudowy aparatu.
Usytuowanie dodatkowego mikrofonu z przodu aparatu JANTAR.
Wyra nie widoczny, usytuowany oddzielnie nie w zespolonej
klawiaturze) czerwony przycisk wywo ania alarmowego dyspozytora.
Specjalna, hermetyczna prze cznica w dolnej cz ci aparatu dla
pod czenia linii zasilaj cej i czujników oraz dwustanowych elementów
wykonawczych.
Szybki sposób otwierania dolnej cz ci aparatu przez wykorzystanie
mimo rodowych zamkni rubowych.
Sygnalizacja w dyspozytorni lub/i na stanowisku utrzymaniowym
nieuprawnionego otwarcia zarówno aparatu telefonicznego jak i komory
przy czowej, co ma zapobiega  ewentualnym kradzie om baterii i
innych elementów aparatu.

Jedn  z niezwykle wa nych w asno ci nowego systemu alarmowego HETMAN, to
mo liwo  ci ej kontroli przez dyspozytora aparatu telefonicznego JANTAR czy KORAL
niezale nie od stanu po enia mikrotelefonu. (tzn. czy mikrotelefon jest prawid owo
zawieszony na wide kach, czy te  jest le od ony). Je eli mikrotelefon nie zosta
prawid owo po ony na zawiesie, to telefon nadal jest dost pny dla dyspozytora. Mo na
spowodowa  tzw. zdalne "od enie"  mikrotelefonu i wysy  do aparatu wszystkie
stosowane komunikaty, czy sygna y alarmowe. Jest to szczególnie wa ne dla prawid owego
funkcjonowania systemu czno ci telefonicznej i alarmowej w kopalni w przypadku le
od onej s uchawki.

ZESPÓ  SEPARACJI ISKROBEZPIECZNEJ MSI
Zespó  separacji iskrobezpiecznej MSI stanowi interfejs pomi dzy nieiskrobezpiecznym

czem abonenckim centrali dyspozytorskiej, a obwodem iskrobezpiecznym do
iskrobezpiecznego aparatu telefonicznego JANTAR. Spe nia on nast puj ce funkcje:

transmituje sygna  rozmówny w obie strony,
przekazuje sygna  podniesienia mikrotelefonu w telefonie sygnalizatorze
JANTAR,
w przypadku otrzymania sygna u dzwonienia centrali telefonicznej
zmienia biegunowo  napi cia zasilaj cego telefon sygnalizator
JANTAR;  jest  to  kryterium  emisji  sygna u  przywo ania  abonenta  przez
aparat JANTAR,
transmituje sygna y cyfrowe z modulacj  FSK (mi dzy innymi dla
realizacji funkcji CLIP, transmisji czasu rzeczywistego z centrali itp).
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Rys. 3. Schemat blokowy zespo u separacji iskrobezpiecznej MSI
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Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy zespo u separacji iskrobezpiecznej MSI. Od strony
abonenckiej centrali telefonicznej bariera odtwarza funkcjonalne aparat telefoniczny, a wi c
przede wszystkim:

detektor sygna u dzwonienia,
tzw. „uk ad podniesienia s uchawki”,
detektor obecno ci napi cia z centrali.

Wykrycie sygna u dzwonienia powoduje zmian  polaryzacji napi cia na zaciskach wyj cia
iskrobezpiecznego z zespo u MSI. Zasilanie iskrobezpiecznego aparatu telefonicznego
odbywa si  z przetwornicy transformatorowej DC/DC. Ze wzgl du na obecno
przetwornicy, w zespole separacji iskrobezpiecznej MSI zastosowano filtry
przeciwzak óceniowe na wej ciu centralowym i wyj ciu iskrobezpiecznym.
Dla ograniczenia nasycenia rdzenia transformatora TR1 zastosowano uk ad kompensacji
sk adowej sta ej transformatora TR1.

TRANSMISJA DANYCH
Dodatkow  mo liwo ci  funkcjonaln  systemu HETMAN jest mo liwo  transmisji danych z
telefonu (JANTAR czy KORAL) do komputera na powierzchni (w dyspozytorni) i z
komputera do telefonu.

Rys. 4. Schemat blokowy transmisji danych przy wykorzystaniu telefonu JANTAR lub
KORAL

Schemat blokowy transmisji danych przedstawiono na rys. 4. Transmisja wykorzystuje
modemy nadrozmówne pracuj ce w pasmie ponadakustycznym (blok uk ad transmisji danych
z rys. 4). Oba modemy s  sprz gane z torem transmisyjnym przy u yciu transformatorów.
Komputer centralny w cz ci stacyjnej (rys. 4) zbiera dane, które mog  by  przekazane dalej
do dyspozytorskiego systemu wizualizcji po uzgodnieniu protoko u transmisyjnego.

ZAKO CZENIE
Telefon sygnalizator JANTAR oraz jego uproszczona wersja KORAL (bez baterii i przycisku
alarmowego) mog  by  wykonywane w wersji iskrobezpiecznej wzgl dnie
nieiskrobezpiecznej. Oferuj  one u ytkownikom wiele nowych mo liwo ci funkcjonalnych w
stosunku do istniej cych obecnie rozwi za  do owych aparatów telefonicznych i
sygnalizatorów alarmowych. Najwa niejsze z nich to:
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du y wy wietlacz ciek okrystaliczny z zegarem cyfrowym
synchronizowanym z powierzchni,
pod wietlana (ci gle) klawiatura wybiercza,
sygnalizacja w dyspozytorni lub/i na stanowisku utrzymaniowym
nieuprawnionego otwarcia zarówno aparatu telefonicznego jak i komory
przy czowej,
ci a kontrola przez dyspozytora do owego aparatu telefonicznego
JANTAR czy KORAL niezale nie od stanu po enia mikrotelefonu.
(tzn. czy mikrotelefon jest prawid owo zawieszony na wide kach, czy te
jest le od ony), dla ka dego po enia mikrotelefonu telefon pracuje
poprawnie.

Te w/w najwa niejsze w asno ci nowego aparatu telefonicznego maj  szczególne znaczenie
w technicznych warunkach rodowiskowych podziemi kopal . Brak, wzgl dnie s abe

wietlenie aparatu, cz sto utrudnia lokalizacj  miejsca zawieszenia aparatu i prawid owy
wybór numeru. Wy wietlacz ciek okrystaliczny znacznie poprawi komfort pracy górników.
W niektórych bowiem kopalniach prawie 10 % wszystkich rozmów, to po czenie do awiza z
zapytaniem o aktualn  godzin . Ci a kontrola dyspozytora nad do owym aparatem
telefonicznym umo liwia tzw. zdaln  „napraw  aparatu JANTAR czy KORAL, przez zdalne
prawid owe zawieszenie mikrotelefonu na wide kach”. Pe na ocena zastosowanych rozwi za
w tych aparatach b dzie mo liwa po zainstalowaniu pierwszego systemu HETMAN w
kopalni.
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