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Постановка проблеми

• Усього на території України розміщено 1220 відвалів вугільних 
шахт. 

• Кожна шахта, незалежно від того працює вона чи ні, при 
неправильній консервації та експлуатації стикається з наступними 
проблемами:
• затоплення;
• самонагрівання вугілля.

• Внаслідок цих двох факторів виникають такі екологічні проблеми 
як 
• просідання ґрунтів;
• забруднення підземних та наземних вод.

Річка “Комишуваха”, смт. Золоте, Луганська 
область.Фото Truth Hounds 7 квітня 2021 р

Водоймища Єнакієво 2020 рік

Терикон Донбасу (gorlovka.ua) 2021 
рік

Затоплення шахти «Юнком» 



• Загальний об’єм водних припливів в 
виробки вугільних шахт і кар’єрів 
складає коло 28,5 м3/сек. (898,0 млн 
м3/рік), в т.ч. в шахти Донбасу – 25,0 
м3/сек.

• Загальний   солевиніс шахтними  
водами  становить  84,0  кг/сек.   (7,25 
тис.т/добу, або 2,65 млн.т/рік).

• Одна тонна вугільних відходів може 
утворювати 0,84 кг SO2, 0,61 кг H2S, 
0,03 кг NOx, 99,7 кг CO та 0,45 кг диму.  
Щороку з поверхні одного звалища, 
вивітрюється 400 т пилу і промивається 
8 т солі.

• На площі 8 тис. км2 поверхня землі 
просіла в середньому на 1,5–2 м, 
деформації зазнали 600 км3 породного 
масиву.

Виробниче об’єднання Вугільна шахта Фактори екологічної

небезпеки

«Лисичанськвугілля»

«Новодружська» Горіння териконів, шахтні 

води, санітарні стоки

«Капустіна» Горіння териконів, шахтні 

води, санітарні стоки

«Привільнянська» Горіння териконів, шахтні 

води, санітарні стоки

«Селидіввугілля»

№ 1-3 «Новогродівська» Горіння териконів, шахтні

води, санітарні стоки,

земельна документація

«Курахівська»

«Україна», «Росія»

Незалежна вугільна

шахта

«Південнодонбаська

№ 1»

Горіння териконів, шахтні

води, утилізація метану,

земельна документація

«Дзержинськвугілля»

«Дзержинського»
Горіння териконів,

просідання ґрунту
«Північна», «Торецька»

«Південна»

«Красноармійськвугілля

»

«Димитрова» Горіння відвалів, шахтні

води, просідання ґрунту,

санітарні стоки, утилізація

метану, земельна

документація

«Родинська»

«Центральна»

«Стаханова»

«Добропіллявугілля»

«Алмазна», «Білицька»
Горіння відвалів, шахтні

води, утилізація метану,

земельна документація

«Добропільська»,

«Піонер»

«Новодонецька»

«Укршахтгідрозахист»
Відкачування води,

утилізація води



Огляд поточного стану автоматизації
• Для уникнення соціально-екологічних проблем Міністерство вугільної промисловості України 

наказом на 22.05.2006 №290 «Про заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки у 
вугільнодобувних регіонах» постановили низку заходів для покращення екологічної ситуації.

• Одним із них стало доручення НДІГС  "Респіратор" розробки системи збору інформації  про  стан  
породних   відвалів   та   рівень   викидів забруднюючих  речовин породними відвалами,  що 
горять.

• Наказом на 25.07.2007 №276 «Про затвердження Програми створення сучасної системи 
комплексної безпеки» програму було затверджено та було передбачено три етапи її реалізації: 
Перший етап (II-III квартал 2007 р.); Другий етап (III-IV квартал 2007 р.);Третій етап (2008-2010 
роки). 

• Автоматизована система комплексної безпеки шахт була врешті розроблена та  запатентована 
25.11.2008 року за номером патенту 37488. Її назва - апаратно-програмний комплекс "КАТІ". Вона 
складалася з сервера, приєднаного до наземної комп'ютерної мережі з термінальними 
пристроями і центральним ПК, яка приймала спеціальні сигнали з датчиків, розташованих 
всередині шахти.

• У вересні того ж року тодішній прем'єр-міністр заявив, що протягом 2012 року на всіх українських 
шахтах будуть встановлені автоматизовані системи контролю безпеки, хоча цього не сталося. 6 
січня 2013 року «Прийнято рішення про утворення Центру комплексної безпеки підприємств 
вугільної промисловості», що опубліковане 06 січня 2014 року. Чергова малозрозуміла установа за 
датою реєстрації 17.01.2014 року мала підвищувати безпеку шахт.

• Після Революції гідності, анексії Кримського півострову Російською Федерацією та її веденням 
гібридної війни на Донбасі про інформаційну систему для шахт просто забули.



Постановка задачі

• З метою постійного спостереження за багатьма показниками 
стану шахт (рівень затоплення, концентрація газів, температура 
відвалів) було прийнято рішення про створення програмно-
апаратного комплексу, який буде відповідати вимогам надійності, 
якості та розумної ціни.

• Під час пошуку аналогів було виявлено дослідження системи 
моніторингу шахт у Сілезії, які проводили за допомогою інтернету 
речей.

• Тема інтернету речей стала основою
для проектування комплексу моніторингу.

• Пошкоджений датчик СО



Вибір складових

• Для апаратної частини основою було вирішено взяти комплектуючі, що 
здатні програмуватися на безкоштовній платформі Arduino з відкритим 
кодом. 

• По-перше, NodeMcuV3 модуль Wi-Fi або Ethernet Shield. ESP8266 для 
передачі даних в мережу Інтернет (може бути заміненим радіо
модулем у випадку користування мережею APRS).

• По-друге, радіо модуль SI4463. Він же HC-12. 
• Для позиціонування у просторі, на відміну від мережі інтернет, має 

необхідність використання GPS трекера, на кшталт NEO-6M.
• Плата Arduino Nano V3 з мікроконтролером ATmega328 дозволить 

забезпечити систему автономним керуванням процесами збору та 
передачі даних при достатній кількості живлення.

• Датчики серії MQ такі як MQ135 мають достатню якість для виявлення
домішок по типу метану в повітрі. BME280 сенсор, який відповідальний
за тиск та вологу.

• Сенсор HC-SR04 призначений для вимірювання стану підтоплення.

Відмінністю плати ARDUINO NANO V3.0 
CH340G від її аналога є змінена схема 
перетворювача USB порту. У пристрої 

ARDUINO NANO V3.0 CH340G вбудований 
завантажувач і конвертер USB інтерфейсу 
COM порт розроблені на базі мікросхеми 
CH340G. Дана мікросхема дає можливість 
оновлювати програмне забезпечення без 

застосування програматорів.

Мікроконтролер ATmega328

Робоча напруга 5

Гранично допустимий потенціал 
напруги на вхід VIN

7…12

Цифрових входів\виходів 14

Аналогових входів 8

Максимально допустима напруга 
виводів, мА

40

Flash Memory, КБ 32

SRAM, КБ 2

EEPROM, КБ 1

Розміри модуля, мм 45х18

Вага, г 6

NodeMCU * (Lolin) являє собою плату 
розробника на базі 
чіпа ESP8266 (версія ESP12E), який 
являти собою UART-WiFi модуль з 
ультра низьким споживанням. Сам чіп 
проєктувався для пристроїв зі світу 
інтернет речей, а дана плата дозволяє 
спростити розробку

WiFi 802.11 b / g / n

підтримка STA / AP / STA + AP режимів

вбудований стек протоколів TCP / IP з підтримкою множинних клієнтських
підключень (до 5)

D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: можуть бути використані як GPIO, PWM, IIC, тощо.

напруга на виведення: 15 мА

AD0: 1 виведення АЦП

Живлення: 4.5 - 9В (10В максимум), живлення від
USB з наданням отладочного 
інтерфейсу

споживання: обмін даними: ~ 70 мА (200 мА максимум), 
очікування: <200 мкА

швидкість передачі: 110-460800 б/сек

підтримка UART / GPIO інтерфейсів передачі даних

перепрошивка з хмари або через USB

відстань між контактними пінами 28 мм

діапазон робочих температур: -40 ~ +125 ° C

вага: 18 г

Напруга живлення: від 3.2В до 5.5В (не більше 4,7В 
при максимальній потужності
передачі)

Максимальна дальність зв'язку: до 600м (при правильному 
налаштуванні до 1000м і 
швидкості передачі 5Кбіт/сек)

Швидкість передачі: від 1200 до 115200 біт/сек

Струм в режимі очікування: від 3,6мА до 16мА

Струм під час передачі: до 100мА

Розмір модуля: 27.8 мм × 14.4 мм × 4 мм

Діапазон робочих частот: 433.4-473.0 МГц (до 100 каналів
зв'язку)

Максимальна потужність 
передавача:

від 0,8 до 100 мВт (макс 20 dbm)

Налаштування за замовчуванням: режим роботи FU3, швидкість 
9600bps, канал зв'язку CH001 
(433.4 М)

Модуль зв'язку HC-12 SI4463 на 433МГц з 
послідовним інтерфейсом, вихідною 
потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 
1000м. Модуль має великі можливості по 
конфігурації: можна міняти канал зв'язку, 
швидкість передачі, вихідну потужність 
передавача і т.і.

• MQ-2 - пропан-бутан, з-бутан, пропан, метан, спирт, водень, дим. 
Займисті і горючі гази; MQ-4 - метан, природний газ, стиснений 
природний газ; MQ-5 - зріджений нафтовий газ, природний газ, 
газолін; MQ-6 - пропан-бутан, з-бутан, пропан; MQ-7 - Чадний газ; MQ-
8 – Водень; MQ-9 - чадний газ, горючі гази; MQ131 – Озон; MQ135 -
Якість повітря. Бензол, алкоголь, дим; MQ136 – Сірководень; MQ137 –
Аміак; MQ138 - Бензол, толуол, спирт, ацетон, пропан, Формальдегід, 
газоподібний водень; MQ214 - метан, природний газ; MQ216 -
природний газ, вугільний газ; MQ303A - спирт, етанол, дим (так само, 
як MQ-3, але напруга нагрівача нижче); MQ306A - зріджений нафтовий 
газ, бутан (як MQ6, але напруга нагрівача нижче); MQ307A - чадний газ 
(як MQ7, але напруга нагрівача нижче); MQ309A - чадний газ, горючі 
гази. (MQ-9, але напруга нагрівача нижче); MG811 - двоокис вуглецю 
(СО2); AQ-2 - займисті гази, дим; AQ-3 - алкоголь, бензол; AQ-7 -
Чадний газ.

https://arduino.ua/prod1379-wi-fi-modyl-esp8266-versiya-esp-12e


Вибір програмних складових

• Система має працювати по безпроводовому каналу, а отже 
повинна мати достатню зону покриття для зв’язку пристроїв і/або 
використовувати зону покриття інших мереж (в тому числі і Wi-fi
для зв’язку та передачі даних).

• Для забезпечення 
достатнього покриття 
радіомодулем HC-12
було розрахована
зона дальності зв’язку
за параметрами 
висоти антени, частоти
та інших
характеристик модуля https://www.ve2dbe.com/



• Для шахтного моніторингу необхідний програмно-апаратний комплекс, який буде 
здатен передавати інформацію по безпроводовому каналу з мінімальним 
енергоживленням та максимальною ефективністю. За допомогою аналізу можна 
спрогнозувати якою буде система на основі того чи іншого протоколу зв’язку. За 
умови використання апаратної платформи Arduino та програмного додатку IDE для
всіх протоколів, перелік функцій буде наступний:

• 1. Масштабованість - можливість додавання нових функцій в ІС або зміни деяких 
існуючих функцій та модулів, при цьому решта функціональних частин ІС мають 
залишатися незмінними.

• 2. Мобільність – можливість перенесення комплексу на БПЛА чи іншу платформу.

• 3. Розподіленість – можливість роботи з системою віддалено через мережу 
Інтернет.

• 4. Децентралізація - здатність системи працювати без централізованого вузла, або 
мати декілька централізованих вузли.

• 5. Ціна продукту - функція, яка зазвичай є вирішальною точкою у питанні придбання 
приладів. Вона має бути розумною, а якість товару має перевершувати ціну, або 
відповідати їй. Ціна модулів Arduino не враховується.

• 6. Операційні системи, які підтримують додаток.

• 7. Автономність– полягає у наявності автономного живлення на певний час роботи.

• 8. Дальність дії передатчика, радіус зв’язку з датчиками.

Функції APRS LoraWan Mqtt

Масштабованість + + +

Мобільність + + +

Розподіленість + + +

Децентралізація + Вузли не потрібні, кожен

пристрій може бути вузлом.

Необхідно дотримуватися чіткої 

послідовності ієрархії пристроїв 

для передачі даних на сервер.

Необхідно дотримуватися чіткої 

послідовності ієрархії пристроїв 

для передачі даних на сервер.

Автономність + + +

Дальність зв’язку Залежно від антени. Можна 

використовувати сторонні мережі 

для власних цілей

Залежно від антени. Залежно від антени.

ОС Мікроконтролер, Windows,

Android, Linux

мікроконтролер мікроконтролер

Ціна 0 Ціна підписки+ціна точки доступу

= від 0 грн до 7 382 грн на місяць +

0 або близько 5000 на точку

доступу

Ціна зберігання даних на серверу

від 0 до 56 грн за спеціальні

пропозиції та мегабайти.







Висновки

• Розробка програмно-апаратного комплексу екологічного моніторингу затоплення шахт може в 
подальшому застосовуватись в сфері визначення зон забруднення поверхневих та підземних вод, 
оцінювання ризиків підтоплення територій, просідання поверхні та допоможе вирішити наступні 
науково-практичні задачі:

• - на місцевому та регіональному рівнях сформувати інформаційну базу даних щодо затоплення 
вугільних шахт з метою визначення екологічних загроз і ризиків;

• - забезпечити підтримку прийняття рішень в системі екологічного моніторингу затоплення шахт 
вуглевидобувних підприємств;

• - розробити можливі шляхи реагування на забруднення поверхневого водоносного горизонту в районі 
розташування потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки та розвиток 
альтернативного водопостачання в об'єднаних територіальних громадах.

• - створити базу для розвитку місцевих ініціатив щодо створення краудсорсингової системи на базі 
платформи «Ушахіді» для своєчасного реагування на природно-техногенні загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій в умовах війни в Україні;

• - створити базу для альтернативної системи громадського екологічного моніторингу для об'єднаних 
територіальних громад на Донеччині з використанням Інтернету речей для створення бездротової 
сенсорної мережі моніторингу з використанням наземних датчиків, ГІС технологій та ДЗЗ.


