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ВСТУП 
 

Професійна діяльність майбутнього гірничого інженера спеціальності 
7(8).050301 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» безпосередньо 
пов’язана з проектуванням і експлуатацією систем провітрювання гірничих виро-
бок. Тому програма виконання дипломного проекту (роботи) містить підрозділ 
«Вентиляція шахти», у якому подані доповнення та зміни до існуючої схеми вен-
тиляції. Проектування вентиляції шахти здійснюється разом з попередніми під-
розділами на підставі календарного плану розвитку гірничих робіт на період до 15 
років. Для розрахунків витрат повітря слід використовувати ПЕОМ, а вихідні дані 
та результати наводити у табличній формі. 

Метою виконання підрозділу «Вентиляція шахти» є формування у майбут-
ніх фахівців з вищою освітою рівня знань і умінь, необхідних у подальшій профе-
сійній діяльності, щодо використання для розрахунків параметрів вентиляційних 
систем сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення. 

Методичні вказівки стануть у пригоді під час виконання підрозділу «Вен-
тиляція шахти» та спеціальної частини дипломного проекту (роботи) студентами 
спеціальності 7(8).05030101 «Розробка родовищ корисних копалин». 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розрахунку вентиляції вугільної шахти (Ventilation) призначена 
для вирішення наступних завдань: 

– прогноз метановості виїмкової ділянки за природною метаноносністю 
пласта; 

– прогноз метановості підготовчої виробки за природною метаноносністю 
пласта і фактичною газоносністю; 

– розрахунок допустимого навантаження на очисний вибій за газовим чин-
ником; 

– розрахунок витрат повітря для провітрювання виїмкової ділянки; 
– розрахунок витрат повітря для провітрювання тупикової виробки; 
– розрахунок подачі і тиску вентилятора місцевого провітрювання (ВМП); 
– вибір ВМП, які можуть забезпечити розрахункові значення тиску і пода-

чі; 
– визначення фактичних значень тиску і подачу для конкретного ВМП; 
– створення, поповнення і корегування бази даних (БД) аеродинамічних 

характеристик ВМП; 
– розрахунок внутрішніх втрат повітря;  
– розрахунок витрат повітря для провітрювання камер; 
– перегляд, корегування і друк результатів розрахунків. 
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Програма розроблена відповідно до чинного державного нормативного ак-
ту з охорони праці (ДНАОП) [1]. 

Вирішення перерахованих завдань виконується у віконних формах, перехід 
між якими здійснюється за допомогою команд меню або клавіш швидкого досту-
пу. 

Для зручності користувача всі клавіші мають пояснювальні написи, які 
з'являються після фіксації на них покажчика миші. Всі віконні форми забезпечені 
необхідною для роботи довідковою інформацією. 

Для захисту від помилкових дій користувача передбачається перевірка да-
них, що вводяться, на відповідність вимогам ДНАОП [1, 2]. При введенні помил-
кових даних на екрані з'являється попереджувальний напис, який вказує характер 
помилки користувача. 

Всі результати розрахунку можуть бути роздруковані будь-яким шрифтом  
за бажанням користувача безпосередньо з програм Ventilation або Microsoft Word. 

 

 
2. ГОЛОВНЕ МЕНЮ ПРОГРАМИ «VENTILATION» 

 
Вікно головного меню програми складається з пунктів ФАЙЛ, ВМП, СЕР-

ВИС, ПОМОЩЬ і панелі інструментів, які знаходяться у верхній частині (рис. 1.) 
 
 

 
Рис. 1. Вікно головного меню програми Ventilation 

 
Меню ФАЙЛ містить команди УНИЧТОЖЕНИЕ БД, ПРОСМОТР, ПРО-

ГНОЗ ПО ПРИРОДН, ПРОГНОЗ ПО ФАКТ, РАСЧЕТ Адоп, РАСЧЕТ Q, УТЕЧ-
КИ, КАМЕРЫ, ВЫХОД, які призначені для: 

– знищення у разі непотрібності БД характеристик тупикових і очисних ви-
робок, для яких виконувались розрахунки: 
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– перегляду і друку початкових даних, а також результатів виконаних роз-
рахунків; 

– прогнозу метановості тупикових виробок і виїмкових ділянок; 
– розрахунку допустимого за газовим чинником навантаження на очисний 

вибій; 
– розрахунку витрат повітря для провітрювання тупикових виробок і виїм-

кових ділянок; 
– розрахунку внутрішніх втрат і витрат повітря для провітрювання камер; 
– виходу з програми. 
Меню ВМП включає команди ВЫБОР и ПРОВЕРКА, які призначені для 

вибору ВМП за заданими тиском і витратами повітря, а також перевірки заданого 
ВМП на ймовірність забезпечення необхідного режиму провітрювання. 

Меню СЕРВИС включає команди КОРРЕКТИРОВКА БД ВМП і ПОПО-
ЛНЕНИЕ БД ВМП, які призначені для коректування і поповнення БД аеродинамі-
чних характеристик ВМП. Для виключення несанкційованого втручання у базу 
даних ВМП вхід в команди меню СЕРВИС виконується за паролем. 

Меню ПОМОЩЬ включає команди ПРО... і ПОМОЩЬ, які призначені для 
подання інформації про програму і порядок роботи з нею. 

Панель інструментів (рис.1) складається з піктограм (кнопок швидкого до-
ступу), які дублюють команди меню. Про функціональне призначення кожної пік-
тограми можна дізнатися, зафіксувавши на ній покажчик миші. 

Для повернення в головне меню служить кнопка ВИХОД. 
Робота з програмою здійснюється у віконних формах, керування якими 

здійснюється командами меню або кнопками швидкого доступу, розташованими у 
верхній частині вікна. 

Перегляд і вибір необхідних команд здійснюється за допомогою миші після 
вибору відповідного пункту меню. 

Розрахунок здійснюється у віконних формах, які з’являються після клацан-
ня лівої клавіші миші по відповідній команді меню або по кнопці швидкого досту-
пу. 

Введення числових даних у вікна введення виконується за допомогою кла-
віатури, при цьому десяткова частина відокремлюється від цілої комою. У разі 
введення помилкових даних, наприклад таких, що суперечать вимогам ПБ, з'явля-
ється попереджувальний напис, і введення даних слід повторити. 

Всі вихідні дані і результати розрахунку автоматично зберігаються в базі 
даних гірничо-геологічних характеристик пластів. Тому під час введення символу 
пласта, для якого раніше виконувалися розрахунки, в деяких вікнах введення 
з’являться наявні дані щодо вказаного пласта. Їх можна при необхідності корегу-
вати. 

Перегляд результатів розрахунку здійснюється у вікнах виводу, які з'явля-
ються після натиснення кнопки РАСЧЕТ.  

УВАГА! Перед натисненням кнопки РАСЧЕТ переконайтесь, що всі необ-
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хідні дані введені. Після кожного розрахунку натисніть кнопку СОХРАНИТЬ для 
збереження Ваших даних. 

Програма передбачає можливість виконання як окремих розрахунків (на-
приклад, тільки прогноз метановості очисної виробки), так і серії послідовних ро-
зрахунків (наприклад, прогноз метановості очисної виробки, потім розрахунок до-
пустимого навантаження на очисний вибій, далі розрахунок витрати повітря для 
провітрювання очисного вибою). Для цієї мети служить кнопка ПРОДОЛЖИТЬ. 

В процесі розрахунків може бути одночасно відкрито декілька віконних 
форм, але активним при цьому є тільки останнє відкрите вікно. Перехід до попе-
редньої віконної форми здійснюється кнопкою ЗАКРЫТЬ, а вихід в головне меню 
кнопкою ВЫХОД. 

Всі віконні форми забезпечені довідкою (кнопка з піктограмою "?"), у якій 
є вичерпна інформація про порядок роботи в конкретному випадку. Результати 
можна роздрукувати безпосередньо після розрахунку (кнопка ПЕЧАТЬ) або збере-
гти в підсумковому файлі (кнопка СОХРАНИТЬ). Після виконання всіх розрахун-
ків у вікні головного меню (команда ПРОСМОТР меню ФАЙЛ) можна перегляну-
ти і надрукувати результати розрахунків. Вони зберігаються у підсумковому файлі 
itogo.txt, який розташований в папці С:/Ventilatiоn. 

 
 

3. МЕНЮ «ФАЙЛ» 
 

Меню ФАЙЛ містить команди УНИЧТОЖЕНИЕ БД, ПРОСМОТР, ПРО-
ГНОЗ ПО ПРИРОДН, ПРОГНОЗ ПО ФАКТ., РАСЧЕТ Адоп, РАСЧЕТ Q, УТЕЧ-
КИ, КАМЕРЫ, ВЫХОД. 

Команда УНИЧТОЖЕНИЕ БД призначена для знищення бази даних плас-
тів, що формується під час розрахунків. Виклик цієї команди обов’язковий, якщо 
виконуються розрахунки для нової шахти. 

Команда ПРОСМОТР призначена для перегляду, редагування і друку всіх 
вихідних даних і результатів розрахунків, які знаходяться у підсумковому файлі 
itogo.txt. Ці дані можна стерти (кнопка СТЕРЕТЬ) або зберегти після редагування 
(кнопка СОХРАНИТЬ). 

 
 

3.1. Прогноз метановості виробок 
 

Для прогнозу метановості гірничих виробок треба із меню ФАЙЛ вибрати 
команди ПРОГНОЗ ПО ПРИРОДН. або ПРОГНОЗ ПО ФАКТ. і вказати об’єкт ро-
зрахунку. 
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3.1.1. Прогноз метановості виїмкової ділянки за природною метаноносністю 
пласта 

 
Вікно ПРОГНОЗ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА 

ПО ПРИРОДНОЙ МЕТАНОНОСНОСТИ ПЛАСТА містить панель керування, яка 
розташована в верхній частині, панель введення даних і вікно вводу даних про су-
міжні пласти (рис. 2). 

При відкритті вікна кнопка панелі керування РАСЧЕТ недоступна, поки не 
введені початкові дані. Введення даних здійснюється у вікнах введення і вікнах 
списків. 

 
Рис. 2. Вікно прогнозу метановості виїмкової ділянки за природною  

метаноносністю пласта 
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У вікна введення вводяться за допомогою клавіатури необхідні вихідні да-
ні. При цьому ціла частина від дробової відокремлюється комою. Якщо дані супе-
речать вимогам ПБ або їх величини виходять за межі допустимих значень, то з'яв-
ляється повідомлення про помилку і курсор повертається в те вікно введення, де 
треба уточнити дані. 

Вікна списків мають кнопку з чорним трикутником. Клацання мишею по 
цій кнопці приводить до відкриття списку. У ньому за допомогою миші вибира-
ється потрібний рядок, після чого здійснюється клацання лівою клавішею миші. 

Якщо ведеться розрахунок для пласта, дані про який знаходяться в БД, то 
після введення символу пласта вони з’являться автоматично. Їх можна коректува-
ти. 

Після заповнення всіх вікон введення необхідно натиснути кнопку ПРО-
ДОЛЖИТЬ РАСЧЕТ, яка розташована в нижній частині віконної форми. При цьо-
му кнопка панелі керування РАСЧЕТ стане доступною, а в нижній частині вікна 
з'являться дві таблиці для введення характеристик суміжних пластів. Відповідно 
до гірничо-геологічних умов вводяться дані про суміжні пласти, якщо вони є, кот-
рі знаходяться на відстанях в межах вказаних у заголовках таблиць. 

Максимальна кількість пластів, що надробляються – 10, що підробляються 
– 10. Переміщення по таблицях і їх перегляд здійснюється вертикальними смугами 
прокрутки. 

 УВАГА!  Якщо після введення символу суміжного пласта виконати по-
двійне клацання мишею в даному рядку, то за наявності у БД даних щодо цього 
пласта вони автоматично з'являться в потрібних стовпцях таблиці. Їх при необ-
хідності можна корегувати. 

Після того, як усі вихідні дані введені, треба натиснути кнопку панелі ке-
рування РАСЧЕТ. З’явиться вікно результатів розрахунку (рис. 3), в якому наве-
дені вихідні дані і результати розрахунку. 

Дані, що наведені в вікні, можна: 
1) редагувати в звичайному текстовому редакторі (кнопка ШРИФТ); 
2) друкувати (кнопка ПЕЧАТЬ); 
3) зберігати у вихідному файлі (кнопка СОХРАНИТЬ). 
Кнопка ПРОДОЛЖИТЬ призначена  для переходу у вікно розрахунку ме-

тановості тупикової виробки. Кнопка ЗАКРЫТЬ – для повернення в попереднє ві-
кно. Кнопка ПОМОЩЬ – для отримання інформації про порядок роботи з вікон-
ною формою. Для закриття вікна і повернення в головне меню служить кнопка 
ВИХОД.  

При необхідності можна скоректувати вихідні дані і знову виконати розра-
хунок. 

 

9



  

 
 

Рис. 3. Вікно результатів розрахунку 
 
 
 

3.1.2. Прогноз метановості тупикової виробки за природною метаноносністю 
пласта 

 
Вікно ПРОГНОЗ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ 

ПО ПРИРОДНОЙ МЕТАНОНОСНОСТИ ПЛАСТА містить панель керування, яка 
розташована в верхній частині, панель введення даних і вікно результатів розра-
хунку (рис. 4). 
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Рис. 4. Вікно прогнозу метановості тупикової виробки за природною  

метаноносністю пласта 
 
Згідно з рис. 4 треба ввести всі вихідні дані і натиснути кнопку РАСЧЕТ. У 

вікні результатів розрахунку з’являться вихідні дані і результати розрахунків. Їх 
можна корегувати, друкувати або зберігати у підсумковому файлі itogo.txt за до-
помогою кнопки СОХРАНИТЬ. 

Для закриття вікна і повернення в головне меню служить кнопка ВИХОД. 
 
 

3.1.3. Прогноз метановості підготовчої виробки за фактичною метановістю 
 

Вікно ПРОГНОЗ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
ПО ФАКТИЧЕСКОЙ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ПЛАСТА містить панель керу-
вання, розташовану в верхній частині, панель введення даних і вікно результатів 
розрахунку (рис. 5). 
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Рис. 5. Вікно прогнозу метановості виїмкової ділянки за фактичною метановістю 

 
Введення даних здійснюється у вікна введення і вікна списків. Порядок 

введення даних такий самий як і у пункті 3.1. 
Після введення всіх даних треба натиснути кнопку РАСЧЕТ панелі керу-

вання. Результати розрахунку з’являться у нижньому вікні. Їх можна редагувати в 
звичайному текстовому редакторі, друкувати, зберігати у вихідному файлі (кнопка 
СОХРАНИТЬ). 

 
 

3.2. Розрахунок максимально допустимого навантаження на очисний вибій за 
природною метаноносністю пласта 

 
Команда РАСЧЕТ Адоп викликає вікно РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ДО-

ПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ ПО ПРИРОДНОЙ МЕТАНО-
НОСНОСТИ ПЛАСТА, що містить панель керування, розташовану в верхній час-
тині, панель введення даних і вікно результатів розрахунку (рис. 6). 
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Рис. 6. Вікно розрахунку допустимого навантаження на очисний вибій 

 
Після введення всіх даних треба натиснути кнопку РАСЧЕТ. Якщо наван-

таження за газовим чинником менше розрахункового, то у нижній частині вікна 
з'являється кнопка ДЕГАЗАЦИЯ. 

Натиснення на неї приводить до появи вікна розрахунку дегазації (рис. 7), в 
якому наведені джерела метановиділення та їх значення. 

Розрахунок дегазації виїмкової ділянки та вибір можливих способів та схем 
дегазації виконується згідно з чинним стандартом [3]. 
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Рис. 7. Вікно розрахунку дегазації виїмкової ділянки 

 
Залежно від газового балансу мишею обирається один або декілька об’єктів 

дегазації. При цьому кожен з них треба відмітити «галочкою», а також вибрати 
схему дегазації зі списку, що розкривається, після чого натиснути кнопку РАС-
ЧЕТ. 
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Результати розрахунку допустимого на очисний вибій навантаження з ура-
хуванням прийнятого способу дегазації з'являються у вікні результатів. Якщо є 
потреба, то можна знову натиснути кнопку ДЕГАЗАЦИЯ і скорегувати вихідні 
дані. Обрані схеми дегазації зберігаються у файлах Degaz_***.bmp. Існує можли-
вість відмовитися від розрахунку дегазації, натиснувши кнопку ВЫХОД 

УВАГА! Розрахунок дегазації можна проводити, якщо спочатку виконаний  
прогноз метановості для даної виїмкової ділянки, а всі необхідні дані знаходяться 
в базі даних цього пласта. 

 
3.3. Розрахунок витрат повітря 

 
Команда РАСЧЕТ Q має опції ВЫЕМ. УЧАСТОК і ТУПИКОВ. ВЫРАБ., 

які призначені для розрахунку витрат повітря для провітрювання виїмкової ділян-
ки і тупикової виробки 

 
 

3.3.1. Розрахунок витрат повітря для провітрювання виїмкової ділянки 
 

Опція ВЫЕМ. УЧАСТОК команди РАСЧЕТ Q відкриває вікно РАСЧЕТ 
РАСХОДА ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА, що 
містить панель керування, розташовану в верхній частині, панель введення даних і 
вікно результатів розрахунку (рис. 8). 

Після введення усіх вихідних даних і натиснення кнопки РАСЧЕТ з'явля-
ється вікно результатів розрахунку. Їх можна редагувати (кнопка ШРИФТ), друку-
вати (кнопка ПЕЧАТЬ) або зберегти в підсумковому файлі (кнопка СОХРАНИТЬ). 

Кнопка ПРОДОВЖИТИ призначена для переходу до вікна розрахунку ви-
трат повітря для провітрювання тупикової виробки. 

 
 

3.3.2. Розрахунок витрат повітря для провітрювання тупикової виробки 
 

Опція ТУПИКОВ. ВЫРАБ. команди РАСЧЕТ Q відкриває вікно РАСЧЕТ 
РАСХОДА ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ, що 
містить панель керування, панель введення даних і панель результатів розрахунку 
(рис. 9). 

Якщо вихідні дані введені правильно і результати розрахунку не супере-
чать вимогам ДНАОП [1], то після  натиснення кнопки РАСЧЕТ Q, Н з'являється 
вікно результатів розрахунку. В іншому випадку – напис, що вказує, які дані слід 
змінити, щоб отримати коректний результат. 

Кнопка ПРОДОЛЖИТЬ призначена для переходу у вікно вибору вентиля-
тора місцевого провітрювання, кнопка ЗАКРЫТЬ – для повернення в попереднє 
вікно. 
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Рис. 8. Вікно розрахунку витрат повітря для провітрювання виїмкової ділянки 

 
 

Кнопка ВЫХОД призначена для закриття вікна розрахунку і виходу у вікно 
головного меню. 
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Рис. 9. Вікно розрахунку витрат повітря для провітрювання тупикової виробки 

 
 

3.4. Розрахунок витрат повітря для провітрювання камер 
 

Команда КАМЕРЫ відкриває вікно РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ ПРОВЕТ-
РИВАНИЯ КАМЕР, що містить панель керування, яка знаходиться у верхній час-
тині віконної форми, і багатосторінковий блокнот з вікнами введення, кнопками 
керування і вікном результатів розрахунку (рис. 10). 
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Багатосторінковий блокнот містить 4 сторінки, перші три з яких призначені 
для виконання розрахунків, а четверта – для перегляду початкових даних і резуль-
татів розрахунків. На кожній сторінці є рядок виводу, розташований нижче кнопки 
РАСЧЕТ, і вікно результатів розрахунку, яке знаходиться в нижній частині вікон-
ної форми. 

 

 
Рис. 10. Вікно розрахунку повітря для провітрювання камер 

 
Кожна сторінка блокнота має відповідну закладку, клацання мишею по 

якій робить її активною. 
Введення початкових даних здійснюється в вікна введення і вікна списків. 
Під час розрахунку повітря для складу ВМ (рис. 10) після введення вихід-

них даних треба натиснути кнопку РАСЧЕТ. В рядку виводу з’являться результати 
розрахунку. Якщо на шахті декілька камер ВМ, то, щоб продовжити розрахунок 
для інших камер ВМ, треба натиснути кнопку ПРОДОЛЖИТЬ і ввести інші вихід-
ні дані. 

При розрахунку повітря для зарядних камер (рис. 11) за наявності декіль-
кох типів устаткування після введення вихідних даних для одного типу слід клац-
нути по перемикачу РАСЧЕТ ДЛЯ ДРУГОГО ТИПА БАТАРЕЙ і ввести вихідні 
дані для іншого типу батарей. 

Після введення вихідних даних для всіх типів устаткування треба натисну-
ти кнопку РАСЧЕТ. Якщо на шахті декілька зарядних камер, то, щоб продовжити 
розрахунок для інших зарядних камер, треба натиснути кнопку ПРОДОЛЖИТЬ і 
ввести наступні вихідні дані. 
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Рис. 11. Вікно розрахунку повітря для провітрювання зарядних камер 

 
Під час розрахунку повітря для електромашинних камер (рис. 12) за наяв-

ності декількох типів устаткування після введення початкових даних для одного 
типу слід клацнути по перемикачу РАСЧЕТ ДЛЯ ДРУГОГО ТИПА УСТАНОВОК 
(ТРАНСФОРМАТОРОВ) і ввести вихідні дані для іншого типу устаткування. 

Після введення всіх необхідних даних натискається кнопка РАСЧЕТ, в ря-
дку виводу з'являються результати розрахунків за даними цієї сторінки, а у вікні 
результатів розрахунку з'являється підсумкова таблиця результатів з урахуванням 
раніше виконаних розрахунків.  

Для виконання нових розрахунків для даного типу камер слід натиснути 
кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. 

Сторінка ПРОСМОТР призначена для перегляду вихідних даних і резуль-
татів виконаних розрахунків. Переглядання на ній тексту здійснюється за допомо-
гою вертикальної лінійки прокрутки. 

Для друку результатів розрахунку слід натиснути кнопку ПЕЧАТЬ. Для 
зміни шрифту треба натиснути кнопку ШРИФТ. У вікні, що з'явилося, вибрати 
необхідний шрифт і розмір букв. Після зміни шрифту слід відредагувати текст, а 
потім надрукувати його.  
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Рис. 12. Вікно розрахунку повітря для провітрювання електромашинних камер 

 
Кнопка СОХРАНИТЬ призначена для запису в підсумковий файл вихідних 

даних і результатів розрахунку.  
Кнопка ВЫХОД необхідна для повернення у вікно головного меню. 
 
 

3.5. Розрахунок витоків повітря через вентиляційні споруди 
 

Команда УТЕЧКИ відкриває вікно РАСЧЕТ УТЕЧЕК ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, що складається з панелі керування і бага-
тосторінкового блокнота (рис. 13). 

Багатосторінковий блокнот містить 6 сторінок, з яких перші 5 призначені 
для виконання розрахунків, а шоста – для перегляду вихідних даних і результатів 
розрахунку. На кожній сторінці блокнота є рядок виводу, розташований нижче за 
кнопку РАСЧЕТ, і вікно результатів розрахунку, що знаходиться в нижній частині 
віконної форми. Кожна сторінка блокнота має відповідну назву, клацання по якій 
мишею робить її активною. Введення вихідних даних здійснюється в поля введен-
ня і поля списків. 

За умовчуванням перепад тиску на споруді приймається таким, що дорів-
нює 50 даПа. Якщо відомо значення фактичного перепаду тиску, то його треба 
ввести. 
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Рис. 13. Вікно розрахунку витоків повітря через вентиляційні споруди 

 
Після введення всіх необхідних даних натискається кнопка РАСЧЕТ і в ря-

дку виводу з'являються результати розрахунку за даними цієї сторінки, а у вікні 
результатів розрахунку – підсумкова таблиця результатів з урахуванням викона-
них раніше розрахунків. Для виконання нових розрахунків з даним типом споруди 
слід натиснути кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. 

Сторінка ПРОСМОТР призначена для перегляду вихідних даних і резуль-
татів виконаних розрахунків. 

 
 

4. МЕНЮ «ВМП» 
 

Меню ВМП містить команди ВЫБОР і ПРОВЕРКА, які призначені для ви-
бору вентилятора місцевого провітрювання і перевірки режиму роботи ВМП 

 
 

4.1. Вибір вентилятора місцевого провітрювання 
 

Команда ВЫБОР відкриває вікно ВЫБОР ВЕНТИЛЯТОРА МЕСТНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ, яке має панель керування, 4 вікна введення і вікно результа-
тів розрахунку (рис. 14). 

21



  

Для виконання розрахунку необхідно ввести вихідні дані і натиснути кноп-
ку РАСЧЕТ (якщо вхід у вікно виконано з вікна РАСЧЕТ РАСХОДА ВОЗДУХА 
ДЛЯ ПОВЕТРИВАНИЯ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ, то в полях введення авто-
матично з’являться вихідні дані). У вікні виводу з'являться технічні характеристи-
ки ВМП, які забезпечують необхідний режим. Ці  результати можна редагувати 
(прибрати непотрібні ВМП), змінити шрифт (кнопка ШРИФТ) і роздрукувати 
(ПЕЧАТЬ). 

 
Рис. 14. Вікно вибору вентилятора місцевого провітрювання 

 
Кнопка ОТМЕНА служить для відміни виконаного розрахунку та очищен-

ня полів введення і виводу. 
Кнопка ЗАКРЫТЬ необхідна для закриття вікна і виходу в попереднє вікно. 

Для повернення у вікно головного меню служить кнопка ВЫХОД. 
 
 

4.2. Вибір режиму роботи вентилятора місцевого провітрювання 
 

Команда ПРОВЕРКА відкриває вікно ПРОВЕРКА РЕЖИМА РАБОТЫ 
ВМП, що складається з панелі керування з 5-ма кнопками, вікна списку, двох ві-
кон введення і вікна результатів розрахунку (рис. 15). Після введення вихідних 
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даних натискають клавішу РАСЧЕТ і з'являється графічна інтерпретація режиму 
роботи ВМП, що обрано.  

Кнопка ЗАПИСЬ призначена для запису графіка у файл SHEM.BMP, який 
розташований в папці C:\ventilatin. Для друку цього файлу слід вийти з програми 
VENTILATION і скористатися одним з редакторів WINDOWS. 

 

 
Рис. 15. Вікно перевірки режиму роботи ВМП 

 
5. МЕНЮ «СЕРВИС» 

 
Меню СЕРВИС містить дві команди КОРРЕКТИРОВКА БД ВМП і ПО-

ПОЛНЕНИЕ БД ВМП, які призначені для коректування і поповнення бази даних 
вентиляторів місцевого провітрювання. Для захисту від несанкційованого втру-
чання ці команди мають парольний захист. 
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5.1. Поповнення БД ВМП 
 

Під час вибору ВМП або перевірки  режиму роботи ВМП кожна аеродина-
мічна і енергетична характеристик ВМП описується поліномом другого степеня 
вигляду: 

Y = A + Bx +Cx2 
Значення коефіцієнтів А, В, С для кожної характеристики ВМП знаходяться 

у базі даних. Крім того, потрібно знати координати робочої зони вентилятора згід-
но з рис. 16  

 
Рис. 16. Схема робочої зони ВМП 

 
Всі дані розраховуються командою ПОПОЛНЕНИЕ БД ВМ. Ця команда 

відкриває вікно, що має у верхній частині три кнопки керування, які розташовані 
нижче вікна введення (рис.17). 

У вікні введення вводиться тип вентилятора, значення Q відповідно до 
рис. 16 і координати 5-ти точок лівої межі робочої зони ВМП (вона розташовуєть-
ся на 1 – 2 м3/с лівіше крайньої лівої характеристики вентилятора). 

Для розрахунку аеродинамічних і енергетичних характеристик ВМП зада-
ється кут встановлення лопатей (якщо характеристика одна, то треба ввести знак 
точки) і координати рівномірно розташованих 5-ти точок характеристики ВМП 
(для кожного Qi відповідні значення тиску Hi і потужності Ni). Введення даних 
здійснюється в строго визначеній послідовності – зліва направо у порядку зрос-
тання кута встановлення лопатей. Для розділення цілої і десяткової частин вико-
ристовується кома. 

Після введення всіх даних натискається кнопка РАСЧЕТ. При цьому розра-
ховуються коефіцієнти рівнянь, що описують аеродинамічні і енергетичні харак-
теристики ВМП, які заносяться в БД ВМП. 

 

Робоча 

зона 
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Якщо після натиснення кнопки РАСЧЕТ виявились похибки в вихідних да-
них, то не слід виконувати новий розрахунок. Треба вийти з вікна поповнення БД 
(команда ВЫХОД) і скористатись командою – КОРРЕКТИРОВКА БД ВМП меню 
СЕРВИС. 

 

 
Рис. 17. Вікно поповнення БД ВМП 

 
 

5.2. Корегування БД ВМП 
 

Команда КОРРЕКТИРОВКА БД ВМП відкриває вікно КОРРЕКТИРОВКА 
БАЗЫ ДАННЫХ, що містить 3 кнопки керування і вікна даних (рис. 18). 

Для коректування слід вказати тип вентилятора місцевого провітрювання, 
вибравши його клацанням миші з випадаючого списку. При цьому всі вікна запов-
няться числовими значеннями характеристик цього вентилятора. Коефіцієнти рів-
нянь аеродинамічних характеристик мають індекс v, енергетичних характеристик 
– n. 

Ці дані можна змінювати, після чого для їх збереження слід натиснути кно-
пку ЗАПИСАТЬ, інакше в БД залишаться попередні значення. 

25



  

 
Рис. 18. Вікно коректування бази даних ВМП 

 
 

6. МЕНЮ «ПОМОЩЬ» 
 

Меню ПОМОЩЬ містить дві команди ПРО.. і СОДЕРЖАНИЕ. Команда 
ПРО… дозволяє отримати загальні дані про програму VENTILATION.  

Команда СОДЕРЖАНИЕ відкриває вікно (рис. 19), в якому зі списку даних 
мишкою можна вибрати необхідну довідку і переглянути її. 

 
Рис. 19. Вікно довідкової системи 
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