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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá měřením vlhkosti uhlí na úpravně dolu Darkov. 

Měření je prováděno kontinuálně na pásových dopravnících mikrovlnnou metodou.      

V současné době při stávajících podmínkách je však zatíženo velkou chybou. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu okolností způsobujících tuto 

chybu měření a navrhnout a ověřit optimalizaci algoritmů měření vlhkosti z měření 

fázového posunu a vrstvy uhlí pomocí oddělených a samostatných zařízení. Výsledky se 

následně zpracují pomocí programovatelného automatu AMIT. 
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Abstract 

 This dissertation describes the measurement of moisture in the coal mine of 

Darkov. The measurement is performed continuously on conveyor belts microwave 

method. Currently under the existing conditions is pressed with great error. 

 The aim of this dissertation is to analyze the circumstances causing to this 

measurement of error and propose and test optimization algorithm uses moisture 

measurement of phase shift and separate by layers of coal and separate equipments. The 

results are processed using PLC Amit.      
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1. Úvod 

Jediným producentem černého uhlí v České republice je OKD. Těží jej               

v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve, a to v Ostravsko-

karvinském revíru.  

Mezi největší hlubinný těžební komplex v České republice patří právě Důl 

Darkov (jeden ze 4 funkčních dolů OKD) nacházející se na Severní Moravě. Darkov má 

svou vlastní úpravnu s kapacitou 800 tun za hodinu. 

Úprava uhlí je velmi důležitým činitelem při těžbě a následným zužitkováním 

tohoto produktu. Úpravna uhlí má za úkol uhlí roztřídit na příslušné druhy a zbavit jej 

zejména nežádoucích příměsí. A to popelovin, síry a především vody.  

Měření vlhkosti uhlí je prováděno kontinuálně na pásových dopravnících. Toto 

měření je v současných podmínkách provozování vlhkoměrů zatíženo poměrně velkou 

chybou, která je závislá na mnoha specifických faktorech.  

Jedná se především o vliv vlastností a složení měřeného materiálu, vlastností 

gumového pásu dopravníku, teploty materiálu i parametrů výběru naměřených hodnot 

s algoritmy jejich zpracování.  

 

Data získáme pomocí oddělených a samostatných zařízení:  

- údaje o vrstvě uhlí získáme z popeloměru GE3000 a popeloměru Sojka, 

- údaje o fázovém posuvu z mikrovlné části vlhkoměru LB354 nebo LB356, 

- výsledný údaj o vlhkosti je vypočítán v programovatelném automatu AMIT. 

 

Tyto výsledné údaje jsou podstatné pro minimalizaci nákladů na pořízení 

nových zařízení omezením na dodávku mikrovlné části a nahrazením radiometrické 

části využitím údajů o vrstvě uhlí z popeloměrů, které jsou instalovány na stejných 

pásech a které měří vrstvu uhlí obdobným způsobem.  
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2. Formy vody a její vliv na vlastnosti uhlí 

Přesto, že těžba uhlí má stále negativní vliv na životní prostředí, představuje uhlí 

v současné době nenahraditelný zdroj energie.  

Z chemického hlediska se uhlí skládá ze tří základních složek: hořlavina – popel 

– voda. Tyto tři složky tvoří 100 % hmotnosti uhlí. Pokud známe obsah vody a popela, 

lze zjistit podíl hmotnosti hořlaviny. Ta je pro naše potřeby složkou nejdůležitější. 

[7][10]  

Podle svého prouhelnění obsahuje uhlí zhruba 1 – 60 % vody. Tzn. černé uhlí 

má méně vody než uhlí hnědé. Vodu v uhlí lze členit do mnoha skupin. Voda 

hydratovaná je vázaná na popeloviny. Tento druh tvoří jen malou část. Voda 

konstituční, která je vázaná na hořlavinu. Dále voda volná neboli přimíšená a poslední 

forma je voda vázaná, ta se člení na hrubou, hygroskopickou a okludovanou vodu. [1] 

Voda je nehořlavá a snižuje hodnotu uhlí, především s vyšším obsahem vody 

klesá jeho výhřevnost. Ve své podstatě ale malý podíl vlhkosti působí kladně např. na 

rychlost hoření. [2]  

Voda v uhlí ovlivňuje jeho skutečnou měrnou hmotnost. S tím také souvisí i 

závislost sypné váhy toho paliva na obsahu vody. Ovlivňuje také řadu mechanických 

vlastností, jako např. pevnost při stlačení uhlí, modul deformace, zbytkovou relativní 

deformaci nebo koeficient soudržnosti uhlí. [6] 

Obsah vody v uhlí také ovlivňuje do jisté míry některé tepelné vlastnosti. Vyšší 

obsah vody působí na změnu koeficientů tepelné a teplotní vodivosti, ovlivňuje měrné 

teplo, teplotu zápalnosti, ale také vlhkost uhlí ovlivňuje odolnost uhlí vůči promrzávání. 

[6][10] 

Má také podstatný vliv na průběh oxidace uhlí. Působením vzdušného kyslíku a 

vlhkosti na tuto uhelnou hmotu dochází ke zvětrávání, což má za následek zhoršení celé 

řady významných vlastností uhlí. [6][10] 

 

Jak jsem se již zmínila, voda v uhlí ovlivňuje celou řadu podstatných vlastností. 

Z toho vyplývá, jaký význam má stanovení vlhkosti uhlí pro technickou praxi a 

následné využití tohoto paliva. 
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3. Metody stanovení obsahu vody v uhlí 

Vzhledem k tomu, že se ve vzduchu vždy nachází minimální množství vodní 

páry, každý předmět, který se dostane do styku s touto párou, nese minimálně tenkou 

vrstvu vody. Pro stanovení obsahu vody v uhlí existuje celá řada metod, které tuto 

nežádoucí složku specifikují. Pro výběr vhodné metody je zapotřebí brát zřetel na 

prostředí, ve kterém je měřeno, složení materiálu, na vlastnosti gumového pásu 

dopravníku, účel stanovení aj.. Důležité také je zaměřit se na správné odebírání vzorků 

uhlí. Tím je docíleno dobrých konečných výsledků. Zásady pro odebírání vzorků paliv 

stanovuje norma ČSN 44 1304. [2] 

Mezi jednu z nejstarších metod stanovení obsahu vody v uhlí patří bezesporu 

vysoušení. Podle způsobu vysoušení daného vzorku se tato metoda dělí na: 

 Sušení za použití sušidel - hlavní nevýhoda spočívá v délce sušení, což 

může být až několik dní. 

 Sušení za zvýšených teplot – ani tato metoda není právě moc spolehlivá, 

neboť uhlí je k vyšším teplotám velmi citlivé.  

 Ve vakuu – u této metody bylo zjištěno, že dochází k postupnému 

rozkladu uhlí. [6] 

Další, značně rozšířená metoda, je metoda založená na využití destilačních 

činidel. Tímto způsobem se určí množství vydestilované vody. [6] 

Mezi méně používané metody patří metoda kryohydratická, kdy se voda z uhlí 

vyextrahuje bezvodým metanolem. Tato metoda patří mezi metody, které jsou zatíženy 

poměrně celou řadou chyb, nicméně je srovnatelná s ostatními metodami pro stanovení 

obsahu vody v uhlí. [6] 

 Metoda, která je používána přímo v provozních podmínkách, a to instalací 

přímo na dopravní pásy, stanoví obsah vody v uhlí měřením dielektrické konstanty. 

Rozdíl spočívá v tom, že dielektrická konstanta vody je mnohem vyšší než dielektrická 

konstanta suchého uhlí. Nevýhodou však je malá přesnost této metody. [6] Dále ke 

stanovení obsahu vody v uhlí lze využít např. metody rychlých neutronů nebo měření 

elektrického odporu. [6]  

Přímo nelze určit, která z metod je nejlepší. Shodně lze však říct, že tyto metody 

jsou již zastaralé a vedou ke zdlouhavému procesu zjišťování obsahu vody v uhlí. Proto 

se využívá modernějších a podstatně rychlejších metod.  
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4. Mikrovlnné měření vlhkosti 

Technika se neustále vyvíjí kupředu. Snahou je docílit bezpečněji rychlejších a 

přesných výsledků.  

Jedna z metod, kterou využívá ne jeden podnik, je mikrovlnné měření vlhkosti. 

Právě úpravna Dolu Darkov se rozhodla využívat tuto metodu. Využívá 

mikrovlnného měřiče vlhkosti MICRO-MOIST řady LB 356 či LB 354, které jsou 

určeny k bezkontaktnímu měření obsahu vody, bez ohledu na geometrii měřeného 

materiálu. Při tomto způsobu měření nejsou zapotřebí žádné mechanické vzorkovače 

nebo oddělovače vzorků. Prakticky lze měřit jakýkoliv materiál v reálném čase a to 

přímo na pásovém dopravníku, kdy mikrovlny prostupují přímo přes vrstvu měřeného 

materiálu, v našem případě uhlí. [17] 

Důležité parametry, které mají vliv na průběh měření, jsou např. velikost zrna, 

profil materiálu postupující na pásu, vlastnosti gumového pásu dopravníku, ale také 

řada vnějších podmínek. Relativní vlhkost okolí, teplota nebo do jisté míry také tlak 

vzduchu. [6] 

 

4.1 Princip měření LB 356 s radiometrickou měřící soustavou 

Přes měřenou vrstvu materiálu prostupují mikrovlny. Dopadající mikrovlny 

uvedou molekuly vody, které nejsou vázané k suché substanci, do rotace nebo oscilace, 

a to v závislosti od orientace elektromagnetického pole. Rychlost šíření těchto mikrovln 

se zpomalí a jejich intenzita zeslábne. Princip měření je založený na fyzikálních 

účincích: 

 

 posun fáze – sníží se rychlost šíření v případě vysoké dielektriky  

a 

 útlum - pokles intenzity v důsledku dielektrických ztrát elektromagnetických vln 

procházejících přes vlhký materiál.  

Následně měřič LB 356 určí množství volné vody v měřeném materiálu. [17] 
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Obrázky 1 až 4 znázorňují princip měření – rychlost šíření (posun fáze – obr. 2) 

a intenzita (útlum – obr. 3) mikrovln procházejících přes vlhký produkt jsou 

dielektrickými vlastnostmi snížené v porovnání s výchozím signálem. Obr. 4 znázorňuje 

kombinaci posunu fáze a útlumu. [8][17] 

 

Obr. 1  Fázový posun a útlum mikrovln způsobené 

dielektrickými vlastnostmi měřeného materiálu [17] 

 

 

                  _____                               _____                           

Obr. 2  Snížení rychlosti šíření v důsledku posunu fáze [17] 

Výchozí vlna  Vlna zpožděná produktem 
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        _____                      _____                                                    

Obr. 3  Útlum: menší amplituda v důsledku dielektrických ztrát [17] 

 

 

 

 

               _____                                                 _____ 

Obr. 4  Posun fáze a útlum [17] 

 

Výchozí vlna Vlna utlumená v produktu 

Výchozí vlna Fáze a útlum 
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Obsah vody, který má být měřený v materiálu, je lineárně závislý na posunu fáze 

Φ a útlumu D. Výsledný signál je zpracovaný podle následného vzorce: 

 

 

 

 kde A, B, C jsou  koeficienty příslušné kalibrační funkce  [],  

  Φ  je posun fáze  [°/GHz], 

  D  je útlum  [dB], 

  vrstva  je [cm]. 

 

Musíme také dbát na to, že koeficienty A a B jsou negativní pro suchou hmotnost. [17] 

 

Omezení 

 Stěny z plastů, gumy nebo izolujících materiálů s nízkou dielektrikou skoro 

vůbec neovlivňují měření. 

 Led a krystaly vody není možné měřit, protože molekuly vody nemůžou volně 

rotovat. Led a krystaly jsou pevné látky. 

 Mikrovlny nemůžou procházet přes vodivé materiály, jako např. grafit nebo 

koks. Mikrovlny také nemůžou procházet přes kovové stěny.  Můžou však 

procházet přes pásové dopravníky vyztužené kovem, ale to jen za určitých 

podmínek. [17]  

 

Schéma měření 

Mikrovlny vysílané z antény procházejí přes vrstvu materiálu a jsou zachyceny 

anténou instalovanou na opačné straně. V závislosti na dané aplikaci je potřeba odlišný 

typ antény, která zohledňuje fyzikální vlastnosti měřeného produktu a geometrii měření. 

V tomto případě je použita anténa typu trychtýře, tzv. trychtýřová anténa. Možno také 

Vlhkost (nebo suchá hmotnost) [%] = A x Φ/vrstva + B x D/vrstva + C 
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použít kruhovou anténu. Je třeba také brát zřetel, zdali je materiál měřen v šachtě, 

v kontejnerech nebo v našem případě na pásovém dopravníku. [17] 

 

Instalace na pásovém dopravníku 

 

 

Obr. 5 Pásový dopravník [17] 

 

 

MICRO-MOIST LB 356 v reálném čase měří vlhkost různých sypkých 

materiálů na pásových dopravnících (obr. 5). Hlavní výhodou systému je, že pracuje 

naprosto bezdotykovou metodou. Původně byl systém navržen pro měření vlhkosti 

tvrdého uhlí, ale v posledních letech je využíván také v mnoha jiných průmyslových 

oblastech. [17] 
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4.1.1 Popis systému 

 

 Jednotlivé díly 

 Vysílací a přijímací anténa (pár trychtýřových antén) 

 Vysokofrekvenční (VF) anténový kabel 

 Vyhodnocovací elektronika LB 356 

 Scintilační měřič a zdroj záření v chráněném kontejneru [17] 

 

 Instalace 

Pár antén a radiometrická měřící soustava se instalují na vysoce stabilní rám. 

Vysílací anténa musí být instalována pod a přijímající anténa nad pásovým 

dopravníkem. Radiometrická měřící soustava je instalována před měřičem vlhkosti při 

pohledu ve směru posunu. Obě trajektorie měření procházejí přes měřený materiál.                            

Ve výjimečných případech může být výhodnější šikmé měření. Mikroprocesorová 

jednotka je instalována v blízkosti tak, aby byla délka vysokofrekvenčního kabelu 

limitovaná na 2 m. Čím je kabelový spoj mezi anténou a mikroprocesorovou jednotkou 

kratší, tím bude lepší stabilita měření. [17] 

 

Standardní konfigurace na pásovém dopravníku může být následná: 

 jeden pár trychtýřových antén 

 jedna nebo žádná radiometrická měřící soustava. 

 

Radiometrické měření (doplněk) - radiometrická měřící soustava není zapotřebí, 

pokud je tloušťka vrstvy a plošná hmotnost konstantní při stabilní geometrii měření. 

Tento případ vzniká např. tehdy, když jsou pásové dopravníky naloženy stejnou úrovní 

materiálu a materiál má konstantní hustotu. [17] 
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Pár trychtýřovitých antén a radiometrická měřicí soustava (RMS)  

Na obr. (6) je popsán měřící systém LB 356 s trychtýřovou anténou a 

s radiometrickou měřící soustavou. V průběhu zpracování této práce se však tento 

systém dostal mimo provoz a vzhledem k předpokládaným nákladům na opravu již ani 

zprovozněn nebude.  

Proto bylo přistoupeno k náhradnímu řešení, kdy bylo využito měřícího systému 

LB 354, který měří na stejném principu jako LB 356. 

V textu bude následně uvedeno pár informací pouze pro srovnání obou druhů 

antén, které lze pro tento způsob měření vlhkosti použít, jak trychtýřové tak kruhové. 

Obvykle jsou trychtýřové antény a radiometrická měřící soustava instalována pod 

úhlem 90º k toku materiálu. Před plánováním projektu je však zapotřebí si ujasnit, pod 

jakým úhlem bude anténa nainstalována. Délka referenčního kabelu musí být vždy 

rovna součtu délek kabelu antény. [17] 

 

 

Obr. 6  Konfigurace na pásovém dopravníku s trychtýřovou anténou a RMS [17] 
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Mikrovlnné antény 

Jak jsem se již zmínila, pro měření vlhkosti na pásovém dopravníku 

mikrovlnnou metodou, je možno použít různé typy mikrovlných antén. V tabulce 1. jsou 

pro srovnání uvedeny dva druhy antén pro různé typy aplikací. Každý pár antén se 

skládá z vysílače a přijímače elektromagnetických vln. [17] 

 

Tabulku 1. Srovnání dvou druhů mikrovlnných antén 

 

 

Trychtýřová anténa Kruhová anténa 

Polarizace lineární kruhová 

Vzdálenost (velikost pole) max. 3 m 0,1 až 0,75 m 

Preferované dopravní 

medium 
pás, zásobník 

pás bez velké schopnosti 

přestupu 

Požadavky na instalaci 

vertikálně nebo šikmo 

vzhledem k pásu. Konektor 

paralelně ke směru toku 

materiálu (výjimka: pás 

s ocelovou výztuží) 

vertikální pozice 

Produkt všeobecné produkty 

pouze homogenní materiál 

v případě měření fáze. 

Nehomogenní materiál 

nezávislý od směru např. 

třísky, jen v případě měření 

útlumu. 

Použití pásový dopravník, zásobník 

pásový dopravník, zásobník, 

nemůže být s ocelovou 

výztuží. 

 



Kontinuální měření vlhkosti mikrovlnou metodou v provozních podmínkách 

- 14 - 

 

 Trychtýřová anténa 

Trychtýřová anténa je vyrobena z nerezavějící oceli. Otvory antény jsou 

uzavřeny plastickými okénky, a proto jsou nepropustné pro prachové částice. Tato 

anténa má speciální konstrukci, kdy se vlny uzavřené ve VF kabeli přes konektor a 

těleso mění na vlny volné. Magnetické pole se šíří vertikálně a elektrické pole 

horizontálně k adaptéru (obr. 7). Okénka je zapotřebí pravidelně čistit, protože uložený 

prach zkresluje výsledky vzhledem ke své plošné hmotnosti a obsahu vody. Anténa 

neobsahuje žádné elektronické části, je ale důležité ji však chránit před mechanickým 

poškozením. Vysílací a přijímací anténa mají stejnou konstrukci. Jsou spojeny VF 

zásuvkami jednotky MICRO-MOIST prostřednictvím VF kabelu. [17] 

 

 

Obr. 7  Trychtýřová anténa a směr šíření polí (čelní pohled) [17] 

 

Požadavky na instalaci 

 Obě trychtýřové antény se instalují na místo ležící diametrálně naproti sobě. 

 Běžná vzdálenost mezi anténami je 30 až 80 cm, v našem případě je to 54 cm, 

může ale být až 1 nebo 2 m.  

 Konektory by měly být vždy otočeny čelně k toku materiálu, protože právě 

tehdy nejsou vlny tolik odráženy tokem materiálu.  

 Vysílající anténa by měla být instalována vždy pod přijímající anténu. Tak se 

sníží odrazy způsobené tloušťkou vrstvy a obsahem vody. [17] 
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4.1.2 Radiometrická měřící soustava 

Jedná z možností, jak měřit vlhkost pomocí jednotky LB 356 je ve spojení           

s radiometrickou měřící soustavou.  Tato soustava se využívá, pokud vrstva materiálu je 

rozdílná. Pokud je měření prováděno za stálých podmínek např. na pásových 

dopravnících s konstantním nákladem, kdy tloušťka vrstvy je stále konstantní, a 

nevyskytují se žádné významné odchylky v hustotě, není této soustavy zapotřebí. 

Vzhledem tomu, že uhlí nebývá konstantním nákladem, často se této soustavy využívá. 

[17] 

   

Radiometrická měřící soustava se skládá: 

 scintilační detektor,  

 zdroj radiace (Cs-137 nebo Am-241). [17] 

 

Instalace radiometrické měřící soustavy   

Radiometrická měřící soustava v tomto systému by také měla být instalována jen 

tehdy, pokud je zařízení MICRO-MOIST vybavené na takové měření. [17]  

Zdroj radiace je pevně instalovaný v krytě, v tzv. stínícím kontejneru a je 

chráněný před odstraněním nepovolenými osobami zámkem. Scintilační detektor se 

používá jako přístroj na zachytávání radiace. [17] 

Zdroj záření a scintilační detektor musí být vyrovnaný přesně do jedné roviny. 

Konstrukce této soustavy musí být velice stabilní, v žádném časovém okamžiku se 

nesmí stát, aby došlo k jakémukoliv relativnímu posunu obou komponentů vůči sobě, 

protože to by změnilo geometrii měření a skreslilo naměřené výsledky. Je také důležité, 

aby detektor nebyl vystavený silným vibracím, a teplotám nad 50º C. V případě 

výrazných výkyvů teplot je také možné připojit k jednotce senzor teploty. Tento senzor 

měří teplotu materiálu. Radiometrická měřící soustava může být nainstalována přímo 

vedle mikrovlnné měřící soustavy. Jakékoliv překřížení gama radiace a mikrovln není 

kritické. [17] 

Před začátkem jakýchkoliv instalačních prací je nutné se ujistit, že stínící 

kontejner je uzavřený. [17] 
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Mikroprocesorová jednotka 

Mikroprocesorová jednotka (obr. 8) se skládá z vyhodnocovací elektroniky a 

mikrovlné jednotky. Vyhodnocovací elektronika zpracovává signály a komunikaci. 

Měřící systém je ovládaný prostřednictvím displeje a šesti kláves. Tři klávesy slouží 

jako softwarové klíče, další tři klávesy jako funkční klávesy. Na čelním panelu je také 

rozhraní RS 232. [17] 

 

 

 

Obr. 8  Mikroprocesorová jednotka [17] 

  

 

Geometrie měření a podmínky měření 

Uhlí je přepravováno na pásovém dopravníku. Materiál nejdřív projde přes 

radiometrickou měřící soustavu (pokud je součástí systému) a určí se jeho plošná 

hmotnost [g.cm
-2

]. Potom projde přes mikrovlnnou měřící soustavu, kde se určí obsah 

vlhkosti. 

Protože údaje z mikrovlnného měření se dělí tloušťkou vrstvy, mělo by se toto 

měření vztahovat na stejnou tloušťku materiálu. Proto by bylo vhodné, aby materiál měl 

rovný povrch o šířce min. 350 mm. [17] 
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Požadovaný profil materiálu 

 

 

       Obr. 9  Minimální šířka 

                      plochého povrchu [17] 

 

 

 

             Obr. 10 Mikrovlný  (široký) a  

                gama γ (úzký) paprsek [17] 

 

 

       Obr. 11  Korelace mezi frekvencemi [17] 

 

Homogenní produkt (v našem případě uhlí) 

v trajektorii měření, který je rozprostřený 

na minimálně dvojnásobek šířky paprsku. 

V produktu nesmí být žádné mezery nebo 

otvory (obr. 9).  

Na vyrovnání vrchu produktu se běžně 

používá otěruvzdorná tvrdá ocelová deska.  

Pás by měl být vyrobený z nevodivého 

materiálu, bez opravených částí a bez 

ocelové výztuže. [17]  

 

Nesprávné postup 

Důvod: 

Mikrovlné frekvence nemají stejnou šířku. 

Poměr mezi oběma měřícími systémy je 

nesprávný, kompenzace plošné hmotnosti 

nemůže fungovat (obr. 10). [17] 

 

 

 

Vzájemný vztah mezi frekvencemi není 

optimální vzhledem k mnoha odmítnutým 

měřením (obr. 11). [17] 
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4.2 Princip měření LB 354 s popeloměrem GE 3000 

Jak jsem se již zmínila v úvodu, měřící jednotka MICRO MOIST řady LB 356 je 

v současné době již nefunkční a v současné době je v provozu měřící zařízení řady     

LB 354 ve spojení s popeloměry firmy ENELEX, a to radiometrickým analyzátorem 

popelnatosti uhlí GE 3000 (obr. 12). Měřící jednotka LB 356, která je obdobná jako LB 

354, byla popsána v předchozí kapitole, proto se o ní již více zmiňovat nebudu a 

zaměřím se pouze na popeloměr GE 3000. Pohled na tento měřící systém je znázorněn 

v příloze 1. 

 

 

Obr. 12  Propojení detekčního a řídícího stupně [16] 

 

Princip tohoto měření je stejný jako u LB 356 s radiometrickou měřící soustavou 

jen s tím rozdílem, že místo této soustavy je zde zapojen popeloměr. Ten umožňuje 

přímo měřit prošlé množství uhlí procházející na pásovém dopravníku v reálném čase a 

sledovat obsah popelovin, což vede k podstatnému snížení nákladu.  Lze také sledovat 

výšku vrstvy uhlí, které se právě nachází na pásovém dopravníku. [16] 

Popeloměr představuje samostatně pracující jednotku, která využívá metodu 

vyhodnocení útlumu gama záření. Tato metoda je z hlediska bezpečnosti vyhovující pro 

všechny bezpečnostní předpisy. [16] 
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Komponenty 

 

Detekční stupeň – tato část zařízení je instalována na nosném rámu na pásovém 

dopravníku v místě, kde se provádí měření. Má zabudovány dva radioaktivní zářiče 

uložené v ochranném kontejneru pod pásovým dopravníkem a detektor radioaktivního 

záření. Radioaktivní záření směřuje pouze kolmo na dopravní pás. V blízkosti tohoto 

zařízení také není omezen volný pohyb osob. [16] 

 

 Řídící stupeň – toto zařízení se nachází na operátorském pracovišti – velíně. 

Snadné ovládání spočívá v dotykovém displeji, kde se zobrazují aktuální výsledky 

měření. K řídící jednotce jsou ještě připojeny další dva terminály, které tak přenášejí 

výstupní údaje na další pracoviště. Vzhledem k archivaci naměřených údaje je lze 

zpracovávat také zpětně. Ve skříni tohoto zařízení se nachází řada komunikačních 

rozhraní pro další analogové a digitální vstupy a výstupy. [16]  

 

Naměřená data přechází z detekčního stupně do řídícího prostřednictvím 

spojovacího (napájecího) kabelu. [16] 

 

 Oba tyto stupně jsou pro ilustraci zobrazeny v příloze 2. 

 

 

Proč GE 3000 před RMS 

 je vysoce odolný vůči extrémním vibracím a mechanickému namáhání, 

 nenarušuje provoz pásového dopravníku, 

 umožňuje přímé měření na pásovém dopravníku bez potřeby drcení, 

 nevyžaduje vzorkovací zařízení ani zařízení na odběr vzorků, 

 nedochází ke styku s uhlím pohybujícím se na páse, 

 pracuje nezávisle na výšce vrstvy uhlí. [16] 
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5. Počáteční stav měření vlhkosti 

 

Vlhkoměr Berthold LB 354 na pásovém dopravníku funguje jen jako zdroj 

dat z mikrovlnného měření vlhkosti. Výsledná vlhkost není korigována na výšku 

vrstvy, a tudíž je nepoužitelná. Pro výsledný výpočet vlhkosti je použit popeloměr 

Sojka. Ten vlhkost neměří, pouze ji přepočítává. Měří popel, ale také má vlastní 

informaci o výšce vrstvy na páse a ke korekci hodnoty vlhkosti používá jeho vlastní 

obvody, kde jsou prováděny výpočty, do kterých dosazuje signály z vlhkoměru přes 

RS485. Bohužel pro nás používá absolutně neznámou logiku.  

K přenosu dat mezi vlhkoměrem LB 354 a popeloměrem Sojka dochází 

pomocí sériového rozhraní. Vlhkoměr má k dispozici pouze rozhraní RS232. Jelikož 

je vzdálenost těchto přístrojů cca 150 m, je ihned za vlhkoměrem použit převodník 

RS232/RS485 a popeloměr Sojka již přijímá data pomocí RS485. 

Popeloměr Sojka je velmi stará technologie, zhruba 20 let, a již byl úspěšně 

nahrazen novým popeloměrem firmy Enelex. V provozu zůstává jen z důvodu 

měření vlhkosti. Vzhledem ke stáří tohoto zařízení a vysoké pravděpodobnosti 

poruchy, která by úplně odstavila měření vlhkosti, se přistoupilo ke krokům, 

umožňujícím odstavení popeloměru Sojka a výpočty vlhkosti provádět na jiném 

přístroji. 
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6. Nová technologie  

6.1 Popis nové technologie 

Jako přístroj provádějící výpočty vlhkosti byl vybrán řídící modulární systém 

ADiS firmy Amit, s.r.o. Programování tohoto přístroje je velmi jednoduché a veškeré 

nástroje jsou k dispozici zdarma na webových stránkách 

http://www.amit.cz/cz/products/param_sw.htm. K procesorové jednotce je možné 

připojit značné množství různých modulů od analogových, digitálních vstupů a výstupů 

až po komunikační moduly. K našemu použití je tedy velmi vhodný. Pro programování 

byl použit software DetStudio ve verzi 1.6.3. a ke snímání a zobrazování hodnot sloužil 

software ViewDet verze 1.0.0.11. [18] 

 

6.2 Měření pomocí analogového snímání signálu 

6.2.1 Připojení signálu a nastavení měřících přístrojů při analogovém 

snímání dat 

V prvním pokusu byl k systému ADiS připojen analogový signál o výšce vrstvy 

na páse z nového popeloměru Enelex a druhý analogový signál z vlhkoměru LB 354. 

Analogový signál ve vlhkoměru se přepočítává dle vztahu (I): 

 

             
           

            
       

           

            
         [%]                 (I) 

  

 Kde konstanty A, B, C jsou [ ], 

  fázový posuv  je  [°/GHz], 

  vrstva na páse  je [cm]. 

  

Vlhkost se v našem případě počítá pouze z hodnoty fázového posuvu. Fázový 

útlum není brán v potaz a vlhkoměr nemá žádné informace o výšce vrstvy na páse. Tato 

proměnná tedy není ve výpočtu zohledněna. Tlumení, pro které je ve vlhkoměru použit 

princip plovoucího průměrování, bylo úplně vypnuto. Konstanty byly zadány tak, aby 

analogový proudový výstup z vlhkoměru byl cca v polovině svého rozsahu.  

http://www.amit.cz/cz/products/param_sw.htm
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Nastavení konstant vlhkoměru LB 354: 

 konstanta A = 0,1 

 konstanta B = 0 

 konstanta C = -13 

 

Ve vlhkoměru byla dále nastavena maxima a minima pro chybové hodnoty 

zbytkové fáze na ± 150 a kvadratické chyby také na ± 150. Bohužel nelze změnit 

chování výstupního analogového signálu při překročení těchto chybových hodnot a na 

výstupu zůstává poslední nechybová hodnota. 

Dále byl k systému ADiS připojen analogový signál vlhkosti, vypočítaný 

popeloměrem Sojka. Tento signál je dlouhodobě považován za dostatečně přesný a byl 

tedy použit jako vztažná hodnota, ke které se má výsledný výpočet v systému ADiS co 

nejvíce přiblížit. 

 

6.2.2 Program ADiS při analogovém snímání dat 

Sondy vlhkoměru a popeloměru jsou od sebe vzdálené 12 m, což při rychlosti 

pásového dopravníku 1,44 ms
-1

 činí 8,3 s. Jako první dochází ke snímání hodnot 

vlhkoměru. V ADiS bylo tedy nejprve nutno zpozdit hodnoty z vlhkoměru. 

Pro tuto funkci byl použit posuvný buffer, naprogramovaný jako matice hodnot 

zBerth[0,40]a index tzn. ukazatel na sloupec matice, který se při každém spuštění 

procesu posouvá. Ze sloupce matice, na který index ukazuje, vybereme hodnotu a 

označíme ji jako zpožděnou pro následný výpočet. Pak do tohoto sloupce matice 

zapíšeme aktuálně naměřenou hodnotu a posuneme index k dalšímu sloupci matice.  

 

Algoritmus 1  Zpoždění hodnot vlhkoměru Berthold  

     
 //Posuv hodnot z LB_354 je 8,3 s to je 41 hodnot (200ms perioda) 

 //Načtení zpožděné hodnoty fázového posuvu z matice 

Let zBerthZpozd = zBerthTemp[0,zBerthIndex] 

 //Zápis aktuální hodnoty do matice 

Let zBerth[0,zBerthIndex]=zBerthold 

 //Posuv indexu matice 

Let zBerthIndex = IF(zBerthIndex>=40,0,zBerthIndex+1) 
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Dále je nastavena minimální hodnota vrstvy na páse, kde jsou výpočty vlhkosti 

prováděny. Tato hodnota byla nastavena na 20 mm vrstvy. Byla-li vrstva na páse nižší, 

zůstávala výsledná vlhkost přidržena z předešlého výpočtu.  

Zpožděnou hodnotu z vlhkoměru a aktuální hodnotu výšky vrstvy dosadíme do 

zjednodušeného vzorce pro výpočet vlhkosti dle vztahu (II): 

 

            
                       

            
       [%]                                      (II)  

 

Prvotní nastavení konstant bylo zadáno shodně s popeloměrem Sojka, tedy: 

 konstanta A = 0,08 

 konstanta C = 6 

 

Dále byla hodnota vlhkosti matematicky upravena plovoucím průměrováním 

hodnot z 20 s. Toto bylo docíleno opět posuvným buffrem, jehož matice si udržuje 

v posledním sloupci ∑ hodnot vlhkostí a výsledná vlhkost je tedy podílem ∑ hodnot 

vlhkostí a počtem průměrovaných hodnot. 

 

Algoritmus 2  Plovoucí průměrování hodnot – tlumení vypočítané vlhkosti  

 

//Odečet poslední hodnoty ze ∑ hodnot 

Let VlhkostTemp[0,100]=VlhkostTemp[0,100]-VlhkostTemp[0,VlhkostIndex] 

//Přiřazení nové hodnoty do matice 

Let VlhkostTemp[0,VlhkostIndex]=Vlhkost 

//Součet nové hodnoty a dosavadní ∑ hodnot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Let VlhkostTemp[0,100]=VlhkostTemp[0,100]+Vlhkost 

//Posuv indexu matice 

Let VlhkostIndex = IF(VlhkostIndex>=99,0,VlhkostIndex+1) 

//Výpočet plovoucího průměru (tlumení) 

Let VlhkostAVG = VlhkostTemp[0,100]/100 
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6.2.3 Měření pomocí ViewDet při analogovém snímání dat a výpočet 

regresních konstant v Microsoft Excelu 

Pro měření a porovnávání výpočtů byl použit software ViewDet firmy Amit 

s.r.o. Výsledky byly zaznamenávány do grafu v periodě 200 ms. Následně byly zhruba 

18 hodin zaznamenávány hodnoty a tyto pak exportovány do csv souborů, v němž jsou 

data uložena jako text oddělený tabulátory. ViewDet umožňuje při exportu dat zadat 

maximální časový úsek pro jeden soubor csv. Ten byl nastaven na 3 hodiny, což činí    

54 000 záznamů pro jeden csv soubor. 

 

Výsledkem je tedy 6 souborů csv, které jsem importovala jako jednotlivé listy 

sešitu v Excelu. Bylo potřeba ze všech těchto záznamů získat konstanty A a C pro 

lineární regresi výpočtu vlhkosti. Jelikož jsou data rozdělena do jednotlivých listů, není 

možné použít vnitřní funkci Excelu LinRegrese, ale byla naprogramována vlastní 

procedura ve VisualBasicu Excelu, která počítá regresi ze všech hodnot dle vzorců (III) 

a (IV): 

 

   
            

 
        

 
     

   

    
  

         
 
    

      [ ]                                                               (III) 

 

   
          

 
   

 
   

 
                       [ ]                                                              (IV)          

 

kde x je hodnota aktuální, ke které se přiřadí regresní konstanty, 

 y - hodnota, ke které se chceme dopracovat y = (A* x) + C, 

 n - počet hodnot, ze kterých se regresní konstanty počítají. 

 

Jestliže jsou vstupní hodnoty x před výpočtem konstant ovlivněny jinými 

regresními konstantami, což v tomto případě platí, jelikož předešlý výpočet vlhkosti 

vychází z konstant, které byly nastaveny shodně s popeloměrem Sojka, pak nové 

konstanty získáme dle vztahu (V): 
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                                    [ ]                                                        (V)   

 

kde An je konstanta A nově vypočítaná, 

 Ap - konstanta A předešlá, 

 Cn - konstanta C nově vypočítaná, 

 Cp - konstanta C předešlá. 

Nově vypočítané konstanty jsou: 

 konstanta A = 13,5 

 konstanta C = 5 

 

Tlumení bylo ponecháno jako průměr ze 100 hodnot, což při 200 ms periodě 

procesu činí 20 s. 

 

 

Obr. 13  Graf hodnot při analogovém snímání signálů  

 

Z grafu na Obr. 13 nám jednoznačně vyplynulo, že vypočítané odchylky 

vlhkosti a vlhkosti z popeloměru Sojka jsou až příliš velké. V některých místech 

dosahují nepřesnosti až 3 % vlhkosti.  
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To může být zapříčiněno chováním výstupního analogového signálu 

z vlhkoměru LB 354 při překročení chybových hodnot zbytkové fáze a kvadratické 

chyby. Tedy, že tento signál přidržuje poslední nechybovou hodnotu a tím je tato chyba 

zahrnuta do výpočtů.  

 

6.3 Měření při snímání hodnot z vlhkoměru pomocí RS485 

6.3.1 Připojení signálů a sériové linky RS485 

Modulární systém ADiS je vybaven portem RS485 přímo na procesorové 

jednotce a umožňuje tak celkem jednoduché naprogramování uživatelské komunikace 

na kterémkoli připojeném portu.  

Nyní je tedy signál z vlhkoměru připojen digitálně. Tím jsme získali kromě 

signálu o fázovém posuvu i přesné informace o velikosti chybových hodnot zbytkové 

fáze a kvadratické chyby a nepoužívaného fázového útlumu. Nastavení konstant ve 

vlhkoměru je od této chvíle naprosto irelevantní, protože jsou nyní k dispozici data 

z mikrovlnného měření vlhkosti, tedy absolutně shodné informace, z kterých vychází     

i  popeloměrem Sojka. 

Analogový signál o výšce vrstvy na páse s popeloměru Enelex a analogový 

signál vlhkosti vypočítaný popeloměrem Sojka, byly ponechány. 

 

6.3.2 Program ADiS pro čtení dat z vlhkoměru přes sériovou linku RS485 

Pro digitální komunikaci s vlhkoměrem byly použity integrované funkce            

v systému ADiS. Pro inicializaci komunikace funkce ComInit a pro čtení přijímaných 

hodnot do komunikačního bufferu funkci ComRead. Dále musely být naprogramovány 

procedury k ošetření chyb při komunikaci a pro čtení dat z přijímacího bufferu funkce 

ComRead. K tomuto účelu vhodně posloužila vnitřní funkce  StrParse, která převádí 

formátované textové řetězce na jednotlivé hodnoty. 
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Algoritmus 3  Komunikace s vlhkoměrem LB 354 přes linku RS485  

 

Inicializační proces ProcINIT 

 //Instance podprogramu pro zpracování přijímaného rámce od 

vlhkoměru 1409 

:01000 SubInst RS485_1409 

 //Inicializace sériového portu s adresou 1 - RS485 

:02000 ComInit 0x0000, 1, 9600, 7, 1, 1, :01000, :NONE, :NONE, :NONE, 

RxBuf09, NONE 

Podprogram RS485_1409                                                                                                                                                                                                                  

 //Čtení dat z ComInit do bufferu Buffer09 

ComRead :02000, Buffer09, BufIndex09, BufIndex09, Pznaku09 

 //Načtení fázového posuvu 

StrParse Buffer09, 51, NONE, " ", 13, 7, "", FazPos09, @Temp, 0.000 

 //Fázový posuv načten bez chyb 

Let @ChBuf1409OK = @ChBuf1409OK And @Temp 

 

 

Dále byla mírně upravena funkce pro zpoždění hodnot z vlhkoměru. Matice 

hodnot  zBerth[0,40] je rozšířena o 3 řádky na zBerth[3,40] pro ostatní 

hodnoty načtené z vlhkoměru.  

Jelikož jsou k dispozici chybové hodnoty zbytkové fáze a kvadratické chyby, jsou 

přímo v programu ADiS zastaveny výpočty vlhkosti při překročení těchto hodnot nad a 

pod ± 150. Jako výsledná vlhkost je pak použita poslední naměřená nechybová vlhkost. 

 

Konstanty pro výpočet vlhkosti jsou opět nastaveny na původní hodnoty: 

 konstanta A = 0,08 

 konstanta C = 6 

 

Zbylý programový kód byl ponechán v původním stavu. 
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6.3.3 Měření pomocí ViewDet při čtení dat z vlhkoměru přes sériovou 

linku RS485 

Výsledky jsou zaznamenány do grafu opět v periodě 200 ms, tzn. ve stejné 

periodě jako je perioda procesu pro výpočet vlhkosti v ADiSu. 

 

 

Obr. 14  Graf hodnot při přenosu dat z LB 345 přes RS485 – neupravené hodnoty  

 

Z grafu na Obr. 14 je jasné, že konstanta A, která ovlivňuje strmost výsledné 

křivky vlhkosti, byla zvolena velmi nízko.  Z tohoto důvodu vypočítaná vlhkost takřka 

nereagovala na změny fázového posuvu z mikrovlnného měření. Tento výsledek je 

ovšem zarážející, protože regresní konstanty byly nastaveny v souladu s konstantami 

v popeloměru Sojka. Jediná odlišná informace, z které vycházel výpočet vlhkosti, je 

vrstva na pásovém dopravníku. Tento signál již poskytoval nový popeloměr Enelex. 

Dále byly provedeny výpočty konstant lineární regrese, pro které byly použity 

stejné postupy jako v kapitole 6.2.3. 

 

Nově vypočítané konstanty jsou: 

 konstanta A = 0,9 

 konstanta C = -1 
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Tlumení bylo opět ponecháno jako průměr ze 100 hodnot, což při 200 ms 

periodě procesu činí 20 s. 

 

Obr. 15  Graf hodnot při přenosu dat z vlhkoměru přes RS485 – upravené hodnoty 

 

Na Obr. 15 je znázorněn graf po úpravě konstant. Reakce výsledné vlhkosti jsou 

však příliš vysoké, ale strmost křivky je celkem vyhovující a v určitém rozptylu opisuje 

vztažnou hodnotu vlhkosti z popeloměru Sojka.  

V celkovém kontextu se však tyto výpočty příliš neliší od měření pomocí 

analogových signálů (viz. obr. 13) a jsou tedy pro nás nepoužitelné.  

 

 Podle analýzy změny signálu vlhkosti z popeloměru Sojka se 200 ms perioda 

pro výpočet vlhkosti zdá být zbytečně krátká. Tato skutečnost také mohla ovlivnit 

přehnané reakce vypočítané vlhkosti. Pro standardní měření byl zvolen čas volání 

procesu co 1 s. Domnívám se, že tento časový úsek by mohl být dostačující. 

 

Bylo také zjištěno, že digitální komunikace s vlhkoměrem přes sériové rozhraní 

vykazuje značné množství chyb. Ty se projevují přidržením poslední příjmuté sady 

hodnot z vlhkoměru až do příchodu nových hodnot (obr. 16). Příčina tohoto stavu bude 
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pravděpodobně v použité kabeláži, kde cca 90 % délky vedení linky RS485 tvoří 

nestíněný telefonní kabel. 

 

 

Obr. 16  Chyby komunikace  

 

 

6.4 Úprava periody procesu pro výpočet vlhkosti a ošetření 

chyb komunikace 

6.4.1 Úpravy programu ADiS pro ošetření chyb komunikace 

s vlhkoměrem 

V prvé řadě byla zvýšena perioda procesu měření vlhkosti na 1 s. To znamená, 

že je zapotřebí také upravit matici zBerth[3,40] na zBerth[3,7], upravit matici 

pro plovoucí průměrování hodnot a další dílčí úpravy programu. Tímto se razantně 

snížilo výsledné množství dat.  

Jelikož popeloměr Sojka je vzdálen od našeho měření zhruba něco málo přes    

10 m, má s největší pravděpodobností stejné problémy s občasným výpadkem 

komunikace s vlhkoměrem LB 354. Ale i přesto vlhkost vypočítává relativně správně. 

Proto jsou chyby v programu ADiSu ošetřeny a ke každé příjmuté sadě hodnot 
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z vlhkoměru je vložena časová značka. Tzn., že je načten aktuální čas v ADiSu a k tomu 

je přičteno 8 s. V matici  zBerth jsou tedy uloženy sady 5 hodnot. 

 

Algoritmus 4  Zápis časové značky do sady hodnot z vlhkoměru LB 354   

 

Podprogram RS485_1409 

 //Načtení aktuálního času stanice ADiS 

GetTime ActTime1, NONE, NONE 

 //Zápis hodnot do pomocné matice 

Let zBerthTemp[0,zBerthIndex] = ZbyFazBe09 

Let zBerthTemp[1,zBerthIndex] = KvaErrBe09 

Let zBerthTemp[2,zBerthIndex] = FazPos09 

Let zBerthTemp[3,zBerthIndex] = FazUtl09 

 //Posuv hodnot z vlhkoměru o 8 s 

Let zBerthTemp[4,zBerthIndex] = (ActTime1 MOD 1000) + 8 

 

 

Při výpočtu vlhkosti, která probíhá v periodě 1 sekundy, si programový kód 

načte správné hodnoty z vlhkoměru pro daný okamžik, nenalezne-li je, což se může stát 

v případě výpadku komunikace, přidržuje poslední vypočítanou hodnotu vlhkosti. 

Protože je hledání správné sady hodnot z vlhkoměru nezávislé na množství dat v matici, 

byla tato matice, pro jistotu, rozšířena na  zBerth[4,10]. 

 

Algoritmus 5  Načtení správných zpožděných hodnot z vlhkoměru LB 354  

 

Proces pro výpočet vlhkosti 

 //Překopírování hodnot z vlhkoměru Berthold 

 //NUTNO V JEDNOM PŘÍKAZU! - Hodnoty jsou načítány v interupt 

procesu 

MtxCopy ZBerth, NONE, NONE, zBerthTemp, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE.0 

 //Zjištění aktuálního času stanice 

GetTime ActTime2, NONE, NONE 

Let @Temp2 = true 

Let @ChTime = false 

Let zBerthIndex1 = 0 

 //Zjištění aktuální sady hodnot z Bertholdu dle času stanice 

While @Temp2 

 Let @Temp2 = zBerthIndex1 <= 10 

 If @Temp2 

  Let @Temp2 = ((ActTime2 MOD 1000) != 

zBerth[4,zBerthIndex1]) 
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  If @Temp2 

   Let zBerthIndex1 = zBerthIndex1 + 1 

   Else 

    Let @ChTime = true 

    Let ZbyFazBe09po = zBerth[0,zBerthIndex1]

 //Zbytková fáze 

    Let KvaErrBe09po = zBerth[1,zBerthIndex1]

 //Kvadratická chyba 

    Let FazPos09po = zBerth[2,zBerthIndex1]

 //Fázový posuv 

    Let FazUtl09po = zBerth[3,zBerthIndex1]

 //Fázový útlum    

   EndIf  

  EndIf 

 EndWhile 

 

6.4.2 Měření pomocí ViewDet při změněné periodě procesu a ošetřených 

chybách komunikace 

Výsledky jsou tentokrát zaznamenány do grafu v periodě 1 s. Konstanta A a 

konstanta C pro výpočet vlhkosti jsou zachovány na stejných hodnotách jako v kapitole 

6.3.3. 

konstanta A = 0,9 

konstanta C = -1 

 

 
Obr. 17  Graf hodnot při ošetřených chybách komunikace  
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Z grafu na Obr. 17 je jasné, že perioda výpočtu měření co 1 s. je opravdu 

dostačující. Bohužel je to jediné, s čím můžeme být spokojeni. Křivky vlhkosti jsou 

takřka shodné s grafem na Obr. 15, takže chyby v komunikaci s vlhkoměrem Berthold 

neměly na měření takový vliv, jak jsme předpokládali. 

 

Byla však objevena další chyba. Ta se projevuje tak, že vlhkoměr Berthold 

zaslal všechny své hodnoty jako nulové a ihned potom došlo k výpadku komunikace. 

Tento výpadek komunikace sice byl ošetřen, ale první nulová hodnota fázového posuvu 

byla do výpočtů zahrnuta. Předem však bylo jasné, že tato chyba také nebude mít na 

výsledné měření nijak značný vliv.  

 

I po zvýšení periody měření na 1 s. byl tvar vypočítané křivky vlhkosti velmi 

rozkolísaný. Tlumení plovoucím průměrováním hodnot bylo nastaveno shodně 

s popeloměrem Sojka na 20 s. 

 

 

6.5 Úprava tlumení aktuální vypočítané vlhkosti a ošetření 

nulových hodnot z vlhkoměru 

6.5.1 Ošetření nulových hodnot z vlhkoměru v programu ADiS 

Jak jsem se již zmínila, ošetřením chyby nulových hodnot z vlhkoměru Berthold 

nebylo počítáno se zlepšením výsledků měření vlhkosti. Jsou-li všechny hodnoty 

z vlhkoměru nulové, zastaví se výpočty vlhkosti a jako výsledek dosadíme poslední 

nechybovou vlhkost.  

 

6.5.2 Úprava tlumení vlhkosti v programu ADiS 

Tlumení plovoucím průměrováním se ukázalo být nevhodné. V kapitole 6.3.3  je 

popsáno, že strmost křivky vlhkosti byla vyhovující, ale zákmity byly příliš vysoké. 

Stejného výsledku bylo dosaženo i po změně periody výpočtu měření (viz. kapitola 

6.4.2). Proto bylo tlumení upraveno podle vzorce dle vztahu (VI): 
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                  [%]                    (VI) 

 

kde vlhkostAVGn  je nová hodnota utlumené vlhkosti, 

 vlhkostAVGp  - předešlá hodnota utlumené vlhkosti, 

 vlhkost   - aktuální vypočítaná hodnota vlhkosti, 

 x   - hodnota velikosti tlumení. 

 

 

 

Obr. 18  Rozdíly mezi tlumením 

 

Rozdíly mezi plovoucím průměrováním a tímto tlumením jsou dobře patrné 

z pokusného grafu na Obr. 18. Výsledná křivka má mnohem hladší průběh, přesto ale 

na výraznější změny vstupní hodnoty reaguje rychleji, než princip plovoucího 

průměrování. Z daného vzorce vyplývá, že hodnota tlumená se bude neustále 

přibližovat k hodnotě aktuální, té se však nikdy rovnat nebude.  

 

6.5.3 Měření pomocí ViewDet při upraveném tlumení 

Výsledky byly zaznamenány do grafu opět v periodě 1 s. a jako hodnotu pro 

upravené tlumení bylo dosazeno 20 s. Což znamená, že každou sekundu (perioda 

výpočtu) byla k tlumení vlhkosti přičtena dvacetina rozdílu mezi vlhkostí aktuální a 

tlumenou. 

 

Konstanty výpočtu vlhkosti byly nastaveny na: 

 konstanta A = 0,9 

 konstanta C = -1 
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Tyto výsledky jsou již o mnoho lepší (Obr. 19) a největší váhu na tomto zlepšení 

má právě změna principu tlumení. Vypočítaná hodnota vlhkosti celkem evidentně 

kopíruje zákmity vlhkosti z popeloměru Sojka a i sklon křivky se zdá být celkem 

ucházející. I když je vypočítaná vlhkost o několik % vyšší než vztažná hodnota, lze 

tento princip měření považovat za správný. 

 

 

Obr. 19  Graf hodnot při upraveném tlumení a neupravených konstantách výpočtu   

       vlhkosti 

 

 

Dále byly vypočteny konstanty lineární regrese, pro které byl použit stejný 

postup jako v kapitole 6.2.3. 

 

Nově vypočítané konstanty jsou: 

 konstanta A = 0,68 

 konstanta C = 0,74 

 

  

 



Kontinuální měření vlhkosti mikrovlnou metodou v provozních podmínkách 

- 36 - 

 

Hodnota vypočítané vlhkosti sice přesně nekopírovala vztažnou hodnotu 

z popeloměru Sojka, ale již se k ní velmi přibližovala. Z grafu na Obr. 20 je 

pozorovatelné, že rozdíly mezi vlhkostí vztažnou a vypočítanou se prohlubují s měnící 

se vrstvou materiálu na páse.  

 

 

Obr. 20 Graf hodnot při upraveném tlumení a nově vypočítaných konstantách  
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6.6 Shrnutí 

K systému ADiS byl postupně připojen jak analogový tak digitální signál. 

 Nejprve byl připojen analogový signál o výšce vrstvy na páse z popeloměru 

Enelex, druhý analogový signál z vlhkoměru LB 354, který se přepočítává dle vztahu (I) 

a analogový signál vlhkosti, vypočítaný popeloměrem Sojka, který je dlouhodobě brán 

jako vztažná hodnota a cílem je se této hodnotě co nejvíce přiblížit. Konstanty byly 

zadány tak, aby analogový výstup z vlhkoměru byl cca v polovině svého rozsahu 

(A=0,1; B=0; C=-13). Byly také nastaveny chybové hodnoty na ±150. 

Vzhledem tomu, že nejdříve dochází ke snímání hodnot vlhkoměru, bylo 

zapotřebí tyto hodnoty zpozdit. Zkrácený údaj nám ukazuje Algoritmus 1. Zpožděná 

hodnota z LB 354 a aktuální hodnota výšky vrstvy byla dosazena do zjednodušeného 

vzorce dle vztahu (II). Konstanty byly nastaveny shodně s popeloměrem Sojka (A=0,08; 

C=6). Hodnota vlhkosti byla utlumena plovoucím průměrováním z 20 s., což je zhruba        

100 hodnot při periodě 200 ms  (Algoritmus 2).  

Následně byly hodnoty měřeny v časovém úseku cca 18 hod. Pro výpočet 

regresních konstant v MS Excelu byly data importovány v 6 souborech. To znemožnilo 

použít fci Excelu pro výpočet lineární regrese. Ta se počítala dle vztahů (III) a (IV) a 

následně dle vztahu (V). Nově vypočítané konstanty jsou A=13,5 a C=5. Zobrazením 

hodnot v programu ViewDet vyplynulo, že při analogovém snímání signálu jsou 

odchylky vypočítané vlhkosti a vlhkosti z popeloměru Sojka příliš velké (Obr.13).  

Dále byl signál z vlhkoměru připojen digitálně přes RS485 (Algoritmus 3). Tím 

jsou známy přesné informace nejen o fázovém posuvu, ale také o chybových hodnotách. 

Nastavení konstant v tuto chvíli nemá význam, jelikož máme shodné informace jako 

popeloměr Sojka. V programu ADiS byly nastaveny původní hodnoty konstant 

(A=0,08; C=6).  

   Zobrazením hodnot v programu ViewDet (Obr. 14) vyplynulo, že konstanta A, 

která ovlivňuje strmost výsledné křivky, byla nastavena příliš nízko a vypočítaná 

vlhkost téměř nereagovala na změny fázového posuvu. Konstanty však byly nastaveny 

stejně jako u popeloměru Sojka, jediný rozdíl v informaci byla vrstva na pásovém 

dopravníku, tu poskytl nový popeloměr Enelex.  

Dále byly vypočteny regresní konstanty stejným postupem jako v kapitole 6.2.3. 
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Nově vypočítané konstanty (A=0,9; C=-1). Tlumení bylo opět stejné,                

tj. ze 100 hodnot. Reakce vypočítané vlhkosti jsou však i přes úpravu konstant příliš 

vysoké,  i když strmost křivky je celkem vyhovující. Tento výsledek je však obdobný 

jako při měření analogových signálů, a proto je označen jako nežádoucí. Důvodem 

nevyhovující reakce vypočtené vlhkosti mohla být také skutečnost, že perioda volání 

procesu 200 ms je krátká. Proto byla hodnota periody zvýšena na periodu 1 s. 

Bylo také zjištěno, že digitální komunikace s LB 354 přes RS485 vykazuje 

značné množství chyb. Ty se projevovaly přidržením poslední příjmuté hodnoty      

z LB 354 až do příchodu nových hodnot (Obr. 16). Důvodem bude zřejmě použitá 

kabeláž – nestíněný telefonní kabel. Tyto chyby jsou ošetřeny v programu ADiS tak, že 

ke každé příjmuté sadě hodnot z LB 354 je vložena časová značka (Algoritmus 4).  

Algoritmus 5 nám znázorňuje načtení správných zpožděných hodnot z LB 354. 

Zobrazením hodnot v programu ViewDet na (Obr. 17) je patrné, že perioda 

volání procesu 1 s je dostačující a konstanty A a C pro výpočet vlhkosti jsou zachovány 

jako v kapitole 6.3.3 – (A=0,9; C=-1). Křivky vlhkosti jsou si velice podobné - Obr. 15, 

proto chyby komunikace nemají na měření vlhkosti podstatný vliv.  

Dále bylo upraveno tlumení vlhkosti v programu ADiS. Vzhledem tomu, že 

tlumení plovoucím průměrováním se ukázalo jako nevhodné, což je znárodněno příliš 

velkými zákmity a ani změna periody nepřinesla lepší výsledky, bylo přistoupeno ke 

krokům, které vedly k úpravě tlumení dle vztahu (VI). Na Obr. 18 jsou vidět patrné 

rozdíly mezi hodnotou netlumenou, tlumením plovoucím průměrováním ze 40 hodnot a 

přičítáním 40iny rozdíl.  

Konstanty výpočtu vlhkosti při upraveném tlumení byly nastaveny opět na 

A=0,9 a C=-1. Z grafu na Obr. 19 lze sledovat, že průběh výsledné křivky vlhkosti již 

patrně kopíruje vztažnou hodnotu z popeloměru Sojka. I když vypočítaná vlhkost je      

o několik % vyšší, domnívám se, že právě změna principu tlumení má tento stav za 

následek.  

V neposlední řadě byly opět vypočteny konstanty lineární regresí pro úpravu dle 

stejného postupu jako v kapitole 6.2.3. Nově vypočítané konstanty jsou A=0,68; 

C=0,74. Z Obr. 20 lze pozorovat, že vypočítaná hodnota vlhkosti po úpravě konstant 

lineární regresí a změně principu tlumení patrně již kopíruje křivku vztažné hodnoty 

z popeloměru Sojka.  Rozdíly mezi vlhkostí vztažnou a vypočítanou lze vidět s měnící 

se vrstvou uhlí na páse. 
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7. Závěr 

Nepostradatelným zdrojem energie především v ČR je právě černé uhlí. Hlavním 

úkolem úpravny dolu Darkov je, aby vytěžené uhlí mělo minimum nejen škodlivých, 

ale také zbytečných látek. To je docíleno řadou technologických operací. Měření 

vlhkosti je jednou z nich. 

Měření je prováděno také z důvodů minimalizace nákladů, a to kontinuálně 

mikrovlnnou metodou na pásových dopravnících přímo v provozních podmínkách 

pomocí samostatných zařízení, a to vlhkoměru LB 354, PLC Amit, popeloměru  Enelex 

a popeloměru Sojka. 

Poslední uvedený již neměl být dávno v provozu, neboť jeho doba použitelnosti 

již vypršela a počítá se s jeho odstraněním a využitím jen popeloměru Enelex. Nicméně 

dosud není nic lepšího a hodnoty tohoto popeloměru jsou brány jako vztažné, ke kterým 

se námi vypočtená vlhkost má co nejvíce přiblížit. Bohužel však nelze s jistotou 

konstatovat, že tyto hodnoty jsou opravdu ty správné. 

Bylo ověřeno 5 algoritmů s různými parametry a každý vykazoval určité 

odchylky od vztažné hodnoty. Z konečných výsledků vyplývá, že fázový posuv, 

správná vlhkost a vrstva na páse nejsou lineárně závislé, jinak by bylo docíleno 

přesných výsledků pomocí regresních konstant A a C (aproximací přímkou). 

Domnívám se, že největší vliv na rozdíly mezi vztažnou a námi vypočítanou 

hodnotou vlhkosti se prohlubují s měnící se vrstvou uhlí na páse → nejednotností 

signálů o vrstvě na páse z popeloměrů Sojka a Enelex a ve způsobu použití tlumení. 

Popeloměr Enelex je o několik generací novější než popeloměr Sojka. Jeho 

snímání a výpočty pro vrstvu na páse už jsou pravděpodobně jiné a asi i přesnější než 

má popeloměr Sojka. To se můžeme pro tuto chvíli jen domnívat. Proto tyto závěry 

nejsou ještě konečné a jsou ponechány k dalšímu pozorování. 
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