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Рассмотрено  использование современных информационных технологий – программного пакета MapEx - на 
качество планирования маршрутов коммунальных транспортных средств при переходе в городе к системе ути-
лизации бытовых отходов с предварительной сортировкой. 
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Use of modern information technologies - software package MapEx, on quality of planning of routes of municipal 

vehicles is considered at transition in city to system of recycling household dusting with preliminary sorting. 
Key words: information technologies, household dust, sorting. 
 
Вступ. У результаті життєдіяльності людини утворюються тверді побутові відходи, що 

накопичуються та забруднюють навколишнє середовище. У всякому випадку вони потребу-
ють вивозу з міста для утилізації або захоронення. Сучасна утилізація побутових відходів у 
містах реалізується за однією з двох схем – вивіз змішаних відходів на сміттєсортувальні 
комплекси, де вони сортуються та переробляються або сортування відходів жителями міста з 
вивозом на відповідні переробні підприємства.  

 Організація міської системи вивезення побутових відходів м. Кременчука, як і більшості 
міст країни, базується на змішаному зборі всіх видів відходів і їх вивезенні до місць захоро-
нення. За цією схемою спеціалізований комунальний транспорт об’їжджає закріплені майда-
нчики для збору відходів і вулиці приватного сектору, доставляючи відходи до місця утилі-
зації. Існуючий спосіб вивезення та захоронення відходів має численні недоліки, які призво-
дять до значного забруднення всіх складових навколишнього середовища та викликають 
справедливе нарікання з боку населення і санітарних контролюючих органів. Тому зрозумілі 
кроки міської влади до зміни системи утилізації побутових відходів, що реалізуються декіль-
кома шляхами. 
У місті прийнято поетапний план упровадження системи сортування відходів із наступ-

ною переробкою та захороненням. Відповідно існуюча організація вивезення відходів по-
винна бути пристосована для нових умов. 
Мета роботи. Розробка методики оптимізації руху комунальних спеціалізованих транспо-

ртних засобів в умовах зміни способу збору та переробки відходів із метою зменшення тран-
спортних витрат і шкідливого впливу на навколишнє середовище.  
Матеріал і результати досліджень. При існуючій схемі вивезення побутових відходів мі-

ста за кожною автомашиною закріплюється певна міська зона, і далі водій сам формує мар-
шрут руху залежно від можливостей проїзду за найкоротшим, на погляд водія, шляхом. Міс-
то умовно поділено на 10 зон, що належать до багатоповерхової забудови, та 2 зони приват-
ного сектору. Для розрахунку числа транспортних засобів під вивезення відходів використо-
вується відповідний норматив (табл. 1).  
Автопарк міського АТП Комунтрансу нараховує 17 спеціалізованих автомобілів, із яких 

лише чотири нових МАЗи, де два з них обладнані для євроконтейнерів, а інші - застарілі 
сміттєвози на базі автомобілів марок ЗІЛ-130 та ГАЗ-53. Різниця між вітчизняними та євро-
контейнерами, які сьогодні встановлені в двох зонах міста, полягає у різному корисному 
об’ємі – 0,75  і 1,1 м3  відповідно. 
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Зміни маршрутів транспортних за-
собів, що вивозять побутові відходи, 
частіше відбуваються у приватному 
секторі залежно від пори року та ук-
ладених угод жителів із автотранспо-
ртним підприємством. Визначення 
собівартості кожного маршруту про-
водиться тахометричним методом. 
За міським планом розвитку кому-

нального господарства буде впрова-
джено сортування відходів на чотири 

групи – скло, папір, пластик і все інше. В різних районах міста будуть уведені в дію біля 700 
нових євроконтейнерів під різні види відходів, первинне сортування яких буде здійснювати 
населення. Існуючий рухомий склад АТП не відповідає цим планам, тому для роботи з нови-
ми контейнерами планується закупівля нових типів транспортних засобів для вивезення різ-
ного типу відходів. Відповідно  існуюча організація вивезення відходів повинна бути прис-
тосована для нових умов. Такими умовами є різний час накопичення відходів певного типу 
на майданчиках для збору, нормативів на які на сьогодні немає. Відповідно виникне потреба 
у щоденних змінах маршрутів руху  транспортних засобів відповідно до реального накопи-
чення. Задача маршрутизації є однією із важливих задач оперативного планування переве-
зень, коли необхідні раціональні маршрути руху одночасно для багатьох автомобілів.  Також 
з'являється потреба у створенні системи формування заявок на вивезення відходів різного 
типу з різних майданчиків і своєчасної передачі заявок. Таким чином, транспортне комуна-
льне підприємство буде змушене щоденно збирати заявки на вивезення та формувати опти-
мальні маршрути об'їзду контейнерних площадок наявними транспортними засобами. В умо-
вах цейтноту часу на пошук оптимального рішення організатори вивезення будуть вимушені 
йти за певними напрацьованими схемами. На практиці відомі апробовані методи вирішення 
задачі збірних маршрутів, що базуються на інтуїції та здоровому глузді [1]. Проте наслідки 
використання таких методів будуть досить далекими від оптимальних, що призводитиме до 
перевитрат пального, а відповідно, й міського бюджету та вартості послуги для населення. 
Більш оптимальне рішення можливо отримати  методом перебору всіх можливих варіантів, 
проте це реально при відносно невеликій кількості пунктів збору та їх постійному характері. 
У нашому випадку мова йтиме про сотні варіантів із десятками автомобілів і сотнями кон-
тейнерів різного типу. Неоптимальний рух транспорту та перевитрати пального будуть дода-
тково створювати напругу на транспортних магістралях міста та додаткове забруднення по-
вітря [2]. 
Також одним із перспективних напрямків є можливість  введення в експлуатацію сміттє-

возів з зменшеною місткістю кузова та малогабаритних сміттєвозів. Спостерігається  тенден-
ція на зменшення кузову сміттєвоза і на збільшення ступеню 
стиснення сміття (рис. 1). Такі сміттєвози повинні збирати сміття 
на території  міста і вивозити на районні перевантажні станції,  
де вже відсортоване 
сміття буде переванта-
женим на сміттєвоз-
контейнер, який відво-
зитиме сміття на утилі-
зацію чи захоронення 
(рис. 2). У результаті 
цього будуть зменшені 
транспортні витрати та 
зменшений шкідливий вплив на навколишнє середовище, що для 

Рисунок 1 - Сучасні пер-
спективні  сміттєвози 

 
Рисунок 2 – Перевантажувальна сис-

тема вивозу відходів 

Таблиця 1 - Існуюча норма утворення твердих 
                      побутових відходів для міста  

Джерела побу-
тових відходів 

Середньо- 
добова, л 

Середньо- 
річна,  м3 

Питома 
вага 
кг/м3 

Багатоповерхові 
будинки 3,45 1,26 168 

Приватний сек-
тор 5,4 2,0 299 
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транспортної сітки нашого міста досить актуально. Такий технологічний метод є більш ефек-
тивним із точки зору якості обслуговування територій, проте більш складним організаційно.  
З огляду на наведені чинники витікає, що для забезпечення високої якості обслуговуван-

ня, мінімізації собівартості перевізного процесу в умовах малого терміну на планування збі-
рних маршрутів, необхідні попередньо напрацьовані моделі для швидкої гнучкої зміни мар-
шрутів згідно заявок, що надходять. У реальному масштабі часу лише засобами імітаційного 
моделювання перевізник має можливість виконати планування добових перевезень, динамі-
чно скорегувати їх в умовах дефіциту часу. Технологічно таким умовам відповідають сучасні 
інформаційні системи збору та обробки інформації на основі комп’ютерних засобів.  
Відомими є програмні пакети автоматизованого планування кільцевих розвізних маршру-

тів при зборі або розвозці продукції. Ці програмні пакети можуть бути адаптовані для умов 
вивезення розсортованих відходів. Поставленій задачі повністю відповідає розроблена про-
грама MapEx (експедиція на карті), яка є прикладом локальної системи оперативного плану-
вання та диспетчерування перевезень з використанням моделюючих засобів, де операції пла-
нування та моделювання виконані з прив’язкою до карти території, яка обслуговується пере-
візником [3]. При адаптації програми спочатку на карту міста необхідно нанести розміщення 
всіх майданчиків збору відходів. Потім необхідно виконати "прив’язку" місця знаходження 
майданчиків збору відходів до транспортної магістралі міста. Це виконується за допомогою 
вбудованого редактора, який дозволяє добавити на карту внутрішньоквартальні проїзди від 
майданчиків до доріг. Наступним етапом підготовки програми є ввід добових заявок на вивіз 
відходів від житлово-експлуатаційних дільниць і приватного сектору, після чого "запуска-
ється" програма розрахунку оптимальних маршрутів об'їзду майданчиків з урахуванням дос-
тупного транспорту та умов вивезення. Під час розрахунку враховується якість дороги, по 
якій автомобіль буде їхати, її завантаженість,  аналізуються дорожні знаки, що повідомляють 
про закриття дороги або про зміну напряму руху. Розрахунковим фактором так само є й тер-
мін, у який працює прийомний пункт, час на розвантаження-завантаження, час на вирішення 
організаційних питань, час роботи водіїв, термін початку завантаження автомобілів і час, до 
якого автомобілі повинні повернутися у гараж.  
Як відомо,  будь-яка логістична транспортна задача є багатокритеріальною. Врахувати 

можливі впливи всіх критеріїв досить складно, тому в практиці систем управління викорис-
товують один,  найбільш вагомий для конкретного випадку критерій. Таким основним кри-
терієм у розробленій програмі взято відстань, 
яка більш за все впливає на витрати ПММ, проте 
у програмі є можливість зміни критеріїв опти-
мальності, використовуючи опцію „Настройки” 
(рис. 3). 
Настройка критеріїв (пріоритетів) дозволяє 

вибрати таким критерієм час виконання всіх за-
мовлень, кількість автомобілів для виконання 
плану перевезень, термін завантаження автомо-
білів, швидкість доставки та інші. Якщо основ-
ним критерієм є термін виконання всіх замов-
лень, то при виборі маршрутів перевезень буде 
врахований коефіцієнт завантаженості доріг, а 
не їх протяжність. Ігноруванням вартості пере-
везення забезпечується оптимізація маршруту 
чітко за графіком без запізнень.  

 
Рисунок 3 - Контекстне меню настрою-
вань критеріїв оптимізації маршрутів 
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При використанні програми оператор здійснює експорт даних із інформаційної системи 
накладних і довідника клієнтів. Якщо є нові клієнти, − показує їхнє розташування на карті,  
потім вибирає в довіднику доступні на сьогодні автомобілі, водіїв (рис. 4). 

 
 По закінченні розрахунку є можливість оглянути та роздрукувати наступні документи: 
- маршрутний лист (оптимально відсортований список майданчиків) 
- путівник (короткий опис, по яких дорогах їхати і де звертати); 
- графік роботи по приймальних пунктах; 
- карту (необхідну частину для поїздки з відзначеним маршрутом на ній); 
- товарно-транспортні накладні; 
- часовий план-графік поїздки (розклад прибуття і вибуття автомобілів, відстані від май-

данчика і до майданчика, витрати на паливно-мастильні матеріали даного автомобіля і зага-
льний пробіг).  
Висновки. Вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів у першу чергу ле-

жить у площині вибору методу та технологій утилізації,  від чого далі залежить правильна 
організація та планування маршрутів руху транспортних засобів комунальних підприємств. 
На сучасному етапі лише засобами імітаційного моделювання перевізник має можливість 
виконати планування складних розвізних маршрутів, динамічно скорегувати їх в умовах де-
фіциту часу. В структурі моделі вплив окремих параметрів перевізного процесу для локаль-
ної регіональної задачі може бути досліджений статистично і ввійти як коефіцієнт для насту-
пних розрахунків. Використання автоматизованих засобів для планування маршрутів кому-
нального транспорту щодо вивозу відсортованих відходів є основним шляхом підвищення 
ефективності та якості обслуговування населення та зниження шкідливого екологічного на-
вантаження на навколишнє середовище.  
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Рисунок 4 - Вікно редактора формування маршрутних листів автомобілів 
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