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Акшуелншче шрендови во обласиш на комијушерскаша игехнологија веќе
иТишуваит чераздслен дел од секојдневното живеење. Иако анергетаката е подлоѓа на
целокуп/шот стопанскч разној, во последнчие децешш Гшралелно со значењето на
доаТшгнунанмта ао п~нш област се Појавува прашањето на развојот на информа-
ционите. системн. Тие имсшт своја значителиа влечна сила во општествениот подем
особено no развајот на енергетските системи.

Во рамките иа овој труд даден е преѓлед на дел од информациониот систем
MI следењс на квалитешот, на јагленот. Информициите, односно податоците внесени
no овој информптички систем нокрај за еииденција може да се користат за анализа од
стршш и<1 корпсницнте, планирања на актнвностите, плшшрање на опрема n ресурси.
CuaTie.uoiTi се развина ао РЕК Битола, на неговато користење не е ограничено на
одредеиа локиција. Во иасоките за идните фази ни разнојот на овој систем предвиде-
но е KopuciTieihe на ГИС технологија.

Actual trends in computer technology have already become inseparable part of our every-
day life. In spite of the fact that energetics is the basis of the overall economic growth, during the last
decades there is parallelism in achievements in that area and information systems development. They
have their significant own potential power in social growth especially in the energetic systems devel-
opment.

In this paper frame detailed review of the information system for coal quality surveillance
is given. Information, i.e. input data in this information system can be used to record, analysis, activ-
ity planning, equipment and resources planning. The system is developed in Electric Power Company
of Macedonia - Subsidiary REK Bitola, but it can be used in any other location. Regarding further
development, the usage of GfS technology is foreseen.
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1. ВОВЕД

Информацијата, отсекогаш, но особено денес претставува моќна алат-
ка за работа на секој човек. Воведувањето и примената на компјутерската
технологија е условена пред се од општото научно - технолошко ниво на разво-
јот на една земја. Во светот само до 1991 постоеле повеќе од 500 површински
копови и повеќе од 350 јамски копови каде на различни нивои се користи ком-
пјутерската техника за анализа, планирање, контрола и управување со техно-
лошките процеси [2]. Јасно е дека денес тие броеви се огромни и дека ретко пос-
тојат рудници каде не се користсЈ компјутерската техника во секојдневното
работење.

Во САД веќе 30 - тина години се практикува аквизиција на податоци за
јаглен на национално ниво во т.н. Национален систем за податоци за јагленови
резерви (National Coal Resources Data System - NCRJDS) [1] кој преставува најголем
систем од таков вид во светот. Тоа е најсеопфатна, електронска база на подато-
ци за квалитетот и квантитетот на јагленот која јавно е достапна. Базата
содржи анализи за квалитетот на јагленот со најмалку 136 параметри
вклучувајќи ја и деталната информација за локацијата и широк опсег на
физички и хемиски својства. Овие податоци се анализираат со помош на алат-
ки за анализа како на пр. ГИС, геолошки софтвер за корелации, статистички и
картографски алатки за да се создаде јасна претстава за потенцијалниот асор-
тиман на јагленови производи. Податоците може да се искористат за различи
намени почнувајќи од локацијата на јагленовите басени со одредени карактер-
истики и проценка на влијанието врз околината, како и резервите со јаглен и
технолошките-својства на јагленот од одредени области и наоѓалишта.

Во услови на подем на компјутерската техника, во Македонија сеуште
постојат области каде таа не е доволно искористена. Така на пример, сеуште
постојат места каде пишуваните документи треба да се заменат со електронски
запис. Една од областите е евиденцијата на резултатите од рударско -
геолошките истражувања на јагленовите наоѓалишта. Сеуште во Република
Македонија не постои државна база на податоци за резултатите од геолошките
истражувања и резервите на јаглен. Во овој труд е претставен еден обид да се
даде придонее во оваа насока.

Во Секторот за Развој, инвестиции и проектирање во РЕК Битола, како
подружница на Електростопанство на Македонија, во тек е изработка на
информатички систем за евиденција на квалитативно - квантитативните пара-
метри на јаглен во наоѓалиштата кои се наменети за согорување во тер-
моелектраните Битола!, 2 и 3.

2. СТРУКТУРА НА СИСТЕМОТ

Интегрираните програмски системи за геологија и рударство во прин-
цип треба да опфатат низа на елементи со кои ќе одговорат на потребите на
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корисниците, a истовремено да бидат применливи' во конкретните услови,
неопходниот хардверски амбиент, оперативен систем, одржување и сл. Од
аспект на Операционите истражувања, вака поставениот проблем за изработка
на софтвер претставува повеќе-критериумска задача.

Информатичкиот систем за анализа на квалитетот на јагленот
(ИСАКА) е дел од еден комплетен информатички систем за геолошки
истражувања (ИСГИ) [3] прикажан на Сл. 1

Сл. 1 Блок шема на информатичкиот систем за геолошки истражувања

Самиот систем содржи повеќе потсистеми кои меѓусебно се независни,
но исто така може да работаат и како целина. Секој од потсистемите на ИСГИ
од своја страна е сложен систем составен од повеќе модули, меѓу кои
задолжително се вклучени:

- модул за влезни податоци,
- модул за изработка на табеларни прегледи,
- модул за графичка презентација.

Делот кој моментално се изработува во РЕК Битола ги опфаќа потсис-
темите за Дупнатини и Квалитет на јаглен. Во секој потсистем се влегува со
персонална идентификација на корисникот кој работи, со што е обезбедено
иотребното ниво на заштита на податоците. Повикувањето на секој од мод-
улите може да биде вертикално преку мени или хоризонтално, односно повику-
вање од друг модул на исто ниво.

3. МОДУЛ ЗА ВЛЕЗНИ ПОДАТОЦИ

Како влезни податоци на Информатичкиот систем за анализа на
квалитетот на јагленот (ИСАКА) се земаат податоците од дупнатините во пос-
тоечките наоѓалишта: Брод- Гнеотино, Живојно, Суводол. Во модулот за
влезни податоци постојат дел за внсс на податоци за дупнатини, дел за внес на
оператори кои работаат со дупнатините и дел за внес на податоци за
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извршените проби за веќе постоечките дупнатини.
Податоците за дупнатините се систематизирани во неколку групи. На

почетокот се избира наоѓалиште и дупнатина. (Сл. 2) Потоа се внесуваат про-
фил и просторните координати на дупнатината. Следат група на податоци за
карактерот на дупнатината (структурна, геомеханичка, и сл.)> типот на слојот,
податок за тоа дали е вграден пиезометар. Исто така. се внесуваат податоци за
карактер и број на земени проби за анализа, и тоа за неколку видови на анал-
изи:

- техничка анализа на јаглен,
- елсментарна анализа на јаглен,
- анализа на пепелта,
-геомеханичкаанализа,
- геомеханичко - хидрогеолошка анализа.

Бндејќи се вршат записи за анализи на квалитетот на јагленот од
различни временски дистанци, како влезни податоци се користат и датумите на
геолошко картирање, датумот на внес и контрола, како и посебни податоци за
година на отварање на дупнатината, година на запишување на дупнатината во
документација, заедно со архивскиот број на извештајот и елаборатот. Co вне-
сувањето на овие податоци брзо и лесно може да се врши пребарување и по
формираната документација

-Твхничка онолизанаЈаглвнг :•"

- Ѕл9мвнтарва анализа иа1аглвн;

• Амалма мѕ п*п»лта;

Сл. 2 Внсс на податоци за дупнатини во ИСАКА
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3.1. Проби *

Bo делот за внесување на проби после изборот на наоѓалиште и ознака
на дупнатината, автоматски се прикажуваат општите податоци за дупнатината
внесени претходно во делот за дупнатини.

Посебно се внесуваат податоците за земената проба од јагленот: број на
проба, длабина на земената проба, како и податоци за техничка анализа на
јагленот со вкупна влага.

! Внес
i
| СУВОДОЛ-ГЈС
i "
I СУБОДОЛ-ПЈС

НАОГАЛИиЛГЕ: 5РОД-ГНЕЅГОНО

Ознакз нз дулнагинзта: '

Год. нои)в»дува«1в:

El

Сл. 3 Внес на податоцн за проби во ИСАКА

Податоците кои се користат за техничка анализа на јагленот се:

- влага

- пепсл
- вкупен сулфур
- сулфур во пепел
- согорлив сулфур
- кокс
- ц-фикс
- испарливи материи
- согорливи материи
- горна топлотна вредност (ГТВ)
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- долна топлотна вредност (ДТВ)

Сите вредности се изразени во проценти (%), освен последните две кои
се мерат во KJ/kg.

Ha Сл. 3 се гледа дека од истиот модул автоматски може да се повика
преглед на внесените податоци. (Сл. 3)

4. МОДУЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Прегледите може да се вргбат за дупнатини, за пондерирани просеци. и
сл. Во прегледите за дупнатини се добива Извештај за внесените податоци За
дупнатините по наоѓалиште, датум и профил.

Во овие прегледи се прикажани општи податоци за дупнатините, чии
изглед може да се види на Сл.4.

Изѕештај за дупватини по наоѓалиштл
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Сл. 4 Преглед на дупнатини по наоѓалишта

Во прегледот на изведени дупнатини за секое поединечно наоѓалиште
можс да се има увид за бројни информации кои го карактеризираат видот на
извршеното истражување.

Прегледот за пондерирани просеци дава Извештај за внесените подато-
ци за пробите. Како што може да се види од Сл. 5 во Извештајот се пресметува
пондериран просек за секој од карактеристичните податоци за техничката анал-
иза на јагленот, пресметан според формулата:

v-ч (debelina * X)

sitet^obiVhipna _debelma
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каде Хр е карактеристичниот податок (на пр. влага), дебелина е дебелината на
пробата земена од слојот на јаглен, додека вкупна дебелина е вкупната дебели-
на на сите проби, формирани од појавениот слој или слоеви на јаглен во една
дупнатина.

Наоѓалиштв: Ерод- Гн«отино

Пондериран просек на јагленотза дупнатината: i

Годмма: 1CQS И;а»ду><ач: РЕК 6ИТОЛА

П„ол. ад... **., да«.„.»М.пМ.рЧп.п,лЛ, « с р , « г с г ч C K « . , N ,

: .•;?<» м;<ж =•%• ;зм асо sac is.-» 123)
2 M M г с к ;ж » и ; л MK MOT >»

i rn

4X0

-

-

U K >?-« 13 ra
5«:- 4 K 400

SI5CCC4

IKS isS

Сл. 5 Графички приказ на Извештај за пондериран просек на јагленот за една
дупнатина

5. ДИСКУСИЈА И НАСОКИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Работењето со програмскиот пакет од информатичкиот систем
ИСАКА е лесно и едноставно, единствено следејќи го менито. Во погорниот
текст е претставен делот кој е досега изработен. Деловите од системот кои
треба да се изработат во следниот период опфаќаат бројни прегледи.

Во втората фаза од изработката на овој систем се предвидува поврзу-
вање на ГИС база со што ќе може во секој момент да се добие комплетен визуе-
лен преглед на наоѓалиштата и резервите со јаглен, а исто така и визуелен пре-
глед на квалитетот на јагленовите резерви, користејќи ги сите расположиви
иодатоци: геофизички, геоморфолошки, геохемиски и др.

ГИС потсистемот од своја страна се состои од 6 модули:
- модул за внес на податоци во векторска или растер форма,
- векторски модул за внес и обработка на податоци кои се наоѓаат во

векторски формат (дигитализирање на карти, нивен визуелен приказ, конвер-
тирање од векторски во растер формат),

- модул за анализа на растерот за обработка, анализа и визуелен приказ
на географски информации кои се во растер формат (дигитализирање на мапи
и фотографски записи добиени со далечинска детекција),

- модул за обработка на табели,
- модул за креирање на извештаи.

Како ГИС потсистем ќе се користи готова апликација, a no потреба ќе
бидат изработени дополнителни модули за комуникација со базата на податоци
како за нејзино полнење, така и при креирањето на извештаи за резултатите од
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обработката на податоците.

6. ЗАКЛУЧОК

Денес, јагленот има огромно влијание врз нашето општество. Од една
страна дополнување на она што значи иодмирување на потребите за производ-
ството на електрична енергија и потребите на индустријата, но од друга,
илаќање на иридобивките во форма на деградација на околината предизвикана
од експлоатацијата на јагленот. согорувањето и одлагањето на отпадните про-
дукти. Иеториски гледано, главната грижа на општеството била во лоцирање на
јаглсновите резерви, додека пак, денес во светот веќе вниманието се насочува
кон грижата за влијанието на рудниците на јаглен и неговото согорување врз.
околината. Всушност квалитетот на јагленот што се користи е тој кој влијае врз
околината и човековото здравје, а исто така и врз економската вредност на
јагленот и неговите производи, цената на одлагањето на отпадоците, техно-
лошкото однесување, и индиректно, врз стопанскиот развој на општините кои
живеат од рудниците за експлоатација на јаглен.

Гледано од тој аспект, значењето на овој информатички систем е
суштинско за стопанскиот развој, бидејќи иреку бројни нумерички вредносни
показатели и визуслизации (овозможени преку ГИС) се добива комплетен пре-
глед за квалитативно - квантитативниот карактер на јагленот.
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