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увеличивается в 1,2 - 1,5 раза. Между коэффициентом затухания α (определенным 
методом профилирования на 12 образцах) и акустической жесткостью (γ Up) для 
горных пород ш."Объединенная" Первомайского РУ устанавливается обратная связь 
при коэффициенте корреляции 0,628±0,191. Надежность коэффициента корреляции 
М=3,28, что указывает на достоверную связь между α = (γ Up). 

Выводы. Решающее влияние на характер взрывного разрушения пород ока-
зывает диссипация энергии. Проведено теоретическое исследование характера 
диссипации и даны результаты исследования последней для горных пород Кри-
ворожских железорудных месторождений. 
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Разработано программное обеспечение для автоматизации исследований ха-
рактеристик выбросов при взрывах в промышленных условиях. 
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чение, фильтрация изображений, бинаризация изображений. 

 
Software for automatization of researches of explosions' parameters in industrial 

conditions was developed. 
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Вступ. Під час проведення дослідницьких вибухових робіт у промислових 
умовах спостереження ведеться, як правило, з безпечної відстані з одночасним 
відео записом. Існує потреба в аналізі отриманих відеозображень з одночасною 
синхронізацією з іншими результатами досліджень. Так, наприклад, викорис-
тання газоутворюючих домішок при проведенні вибухових робіт, змінює фор-
моутворення викидів у атмосферу. Аналіз формування викидів продуктів 
детонації на різних етапах вибуху дозволяє більш детально дослідити фізику ди-
намічного процесу. Як, зрозуміло, зйомка під час вибуху ускладнюється також 
розповсюдження вибухової хвилі та коливанням ґрунту, що вимагає для отри-
мання якісного відеозображення виконувати заходи по забезпеченню стабілізації 
відеозйомки. Але ці, та інші проблеми, які виникають під час швидкісної зйомки 
швидкоплинних динамічних процесів (до числа яких відноситься і вибух) мо-
жуть бути розв'язані за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, які до-
зволяють виконати відеокорекцію зображення, та отримати цифрові 
характеристики цього відеозапису. Такі програми базуються на обробці досить 
великого об'єму цифрової інформації, що займає багато часу, тому задача опти-
мізації алгоритмів виділення якісних і чисельних характеристик образу меж ру-
хомого об'єкту є однією з найбільш актуальних. На сьогодні існує велика 
кількість розробок у цій галузі [1], тим не менше, використання особливостей 
того, чи іншого динамічного процесу дозволяє суттєво збільшити швидкість об-
робки відеозображень.  

Мета роботи. Особливістю відеозображення, яке формується під час вибуху 
є його багатозв'язність та відсутність чітко визначеної межі вибухового викиду у 
атмосферу. В деяких випадках, у межах дослідницьких робіт у вибухову суміш 
може бути добавлений нейтральний барвник (який не впливає на характер вибу-
ху), але характеризує ті чи інші технічні моменти послідовності підриву вибухо-
вої суміші. Проведення аналізу відзнятого матеріалу потребує значних витрат 
часу. Таким чином, постає задача автоматизації дослідницьких робіт з отриман-
ня цифрових характеристик відеозображення динамічного розвитку вибухового 
викиду. В тих випадках, коли обробку відзнятого матеріалу можна виконати в 
лабораторних умовах після завершення динамічного процесу, швидкість оброб-
ки і аналізу кадрів зображення не вважається критичною. Але, якщо, обробка 
зображення використовується, наприклад, для керування динамічним процесом 
підриву, то час на розпізнавання сцен буде складовою частиною часу запізнення 
у зворотному зв'язку процесу керування. Таким чином, задача мінімізації часу 
покадрової обробки відео потоку і обчислення характеристик зображення також 
актуальна. В цій роботі виконана адаптація відомих алгоритмів для обробки та 
аналізу зображень, які отримують із відеозапису вибухових викидів, розроблено 
програмне забезпечення, яке дозволяє отримувати якісні характеристики такого 
зображення.  
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Матеріали і результати досліджень. Використання сучасної цифрової тех-
ніки для отримання відеозображень значною мірою спрощує початкову стадію 
отримання зображення у цифровому вигляді. З метою найбільшої універсально-
сті, розроблюваного програмного забезпечення для досліджень в роботі викори-
стовувалися растрові зображення. Під растром розуміється безліч точкових 
елементів, за допомогою яких зображення фіксується на папері або відобража-
ється на екрані монітора. Стандартним форматом для зберігання растрових зо-
бражень є формат bmp (bit map - бітова карта). Саме такий формат був 
використаний при отриманні кадрів з відео. Він є найбільш вживаним у форма-
тах відео-файлів. При обробці растрового зображення, виникає проблема змен-
шення кількості операцій, необхідних для доступу до кожного пікселя. 
Використовуватимемо розроблений компанією Microsoft формат AVI (Audio 
Video Interleaved) - це широко поширений багатоцільовий формат, зараз найчас-
тіше вживаний для Mpeg4 (DivX і DivX4) відео. Для підключення до портатив-
ного комп'ютера web-камери (або іншого джерела відеозображення), яка зможе у 
реальному часі знімати динамічний вибуховий процес був використаний пакет 
бібліотек для програмування DirectShow. DirectShow - мультимедійний фрейм-
ворк і інтерфейс програмування додатків (API) створений корпорацією Microsoft 
для розробників програмного забезпечення, що дозволяє windows-додаткам ви-
користовувати широкий спектр пристроїв аудіо/відео введення/виводу. Побудо-
ваний на Microsoft Windows Component Object Model (COM), Directshow надає 
загальний інтерфейс роботи з мультимедіа, що підтримується більшістю мов 
програмування. В роботі використовуються можливості DirectShow "захоплен-
ня" та візуалізації зображення. Коротко викладемо алгоритм, застосований у 
створеному програмному забезпеченні. Для бінарізації зображень застосовується 
лінійний фільтр. Стандартний набір вагових коефіцієнтів, яким користуються 
при лінійній фільтрації, зазвичай називають ядром фільтру. Процес використан-
ня фільтру називають згорткою. Точки зображення, в яких яскравість змінюєть-
ся особливо сильно, часто називають краями, або краєвими точками. Потрібно 
зв'язати краєві точки з межами предметів або іншими значущими елементами. 
При цьому складно точно визначити зміни, які варто виділяти. В одновимірному 
випадку друга похідна сигналу дорівнює нулю, якщо значення першої похідної 
досягає екстремуму. Це означає, що для того, щоб знайти великі перепади, по-
трібно шукати там, де друга похідна дорівнює нулю. Цей метод застосований і в 
двовимірному випадку. Цим вимогам задовольняє лапласіан. Лапласіан – це лі-
нійний оператор, тобто дія лапласіана рівносильна згортці зображення з деяким 
ядром. Проводиться згортка зображення з лапласіаном гаусіана в певному масш-
табі і відмічаються точки, в яких функція дорівнює нулю, — переходи через 
нуль. Далі слід перевірити, чи дійсно в цих точках градієнт досить великий. Реа-
кція лапласіану фільтра Гауса позитивна з одного боку краю і негативна з іншо-
го. Вхідне зображення піддається лінійній обробці для того, щоб виділити 
перепади яскравості. В результаті цієї операції формується нове зображення, яс-
кравість якого істотно відрізняється від нуля лише в областях різких змін зна-
чень яскравості вхідного зображення. Потім після порогової обробки цього 
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зображення формується шуканий графічний (контурний) образ. На рис.1 подано 
схему роботи програми-аналізатора. 

Програма розроблена для розпізнавання меж динамічних графічних образів 
на основі фільтрації та сегментації вхідних бітмапів отриманих із веб-камери 
(або швидкісної камери) або відеофайлу формату avi та наочного зображення ре-
зультатів роботи. При отриманні зображення виконується порівняння з контро-
льним знімком поточного. Якщо було зафіксовано рух, починається аналіз 
зображення. При роботі алгоритму контролю межі відбувається порівняння двох 
знімків за складовими кольору: червоного, синього і зеленого. 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема алгоритму програми 
 
Результатом роботи програми є проаналізоване зображення (образ об’єкту). 

Приклад обробки відеозображення, розбитого на кадри наведено у таблиці 1.  
Зліва вхідне зображення, справа – оброблене програмою. Для обробленого 

зображення можна виконувати подальший аналіз. Наприклад, на рис. 2 наведено 
графік залежності відносної площі викидів в залежності від часу. Для більшої 
наочності, на графіку виділено точки, які відповідають зазначеному часу на кад-
рах з таблиці 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Відносна площа зони викидів в залежності від часу  
(1– t=1000 мс, 2– t=10000 мс, 3– t=18000 мс) 
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Таблиця 1 – Обробка динамічного зображення 
 

Час Вхідне зображення Вихідне зображення 
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Таблиця 1 – (продовження) 
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Висновки. Головним досягненням роботи є розробка алгоритму відокрем-
лення багатозв'язних областей, що дозволяє аналізувати такі складні зображен-
ня, які виникають на відео кадрах, отриманих за допомогою швидкісної відео 
камери. Переваги програми у можливості практичного застосування у гірничій 
справі для аналізу характеристик розповсюдження вибухових викидів у повітря; 
можливості отримувати зображення з пристрою відео захвату; визначенні меж 
об’єктів в режимі реального часу; перспективах подальшого вдосконалення для 
вирішення більш складних проблем. Ще однією перевагою є така реалізація фі-
льтрів обробки зображень, що дозволяє отримувати результати майже без за-
тримки у реальному часі. В роботі вперше отримано виділення багатозв'язних 
областей об’єктів у відео потоці . Модульна технологія написання програми ро-
бить можливим використання функцій цієї програми в інших розробках. Так, 
програма може бути адаптована до аналізу зон певного кольору, що буде корис-
ним для аналізування меж викидів при використанні забарвників (на представ-
лених у таблиці кадрах це наглядно продемонстровано для доданої 
концентрованої пожарної піни, яка забезпечує підвищення контрасту зображен-
ня). Крім того, подальшим напрямком розвитку програми є побудова модуля, 
який аналізує відносну щільність викидів за градієнтним розподілом. 
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Выполнен анализ влияния утечек воздуха через вентиляционные сооружения на 
проветривание горных выработок марганцевых шахт. Оценена целесообразность 
повышения аэродинамического сопротивления вентиляционных сооружений. 

Ключевые слова: шахта, утечки воздуха, вентиляционные сооружения 
 

The analysis of influencing of air losses is executed through vent buildings on 
ventilation of the mountain making of manganese mines. Expedience of increase of 
aerodynamic resistance of vent buildings is appraised. 

Key words: mine, losses of air, vent buildings. 


