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Вступ. Сучасний етап екологічного розвитку 
України характеризується впровадженням ефектив-
них систем збирання, транспортування та переробки 
твердих побутових відходів (ТПВ). Значимість цьо-
го завдання визначається істотною кількістюТПВ 
що утворюються на територіях унаслідок діяльності 
людини в економічних, соціальних, техногенних і 
інших напрямах [1]. 

Аналіз попередніх досліджень. Збирання, тран-
спортування і захоронення є взаємопозв'язаними 
етапами процесу санітарного очищення населених 
пунктів, що спільно з механізмами раціонального 
природокористування і охорони довкілля складають 
систему екологічної безпеки функціонування місь-
кого господарства. Недосконалість системи збиран-
ня і видалення ТПВ веде до захаращення території 
міста, порушення екологічних і санітарних вимог до 

поводження з відходами побуту, низькою ефектив-
ністю функціонування спеціалізованих підприємств, 
пов'язаних із ТПВ, на всіх етапах його існування. 
Мережа збирання, що діє, є чималою і розгалуже-
ною, а також постійно змінюється з часом, тому не-
обхідно розглядати її як складну динамічну відкри-
ту еколого-економічну систему. 

На процес утворення, збирання, вивозу і утиліза-
ції ТПВ з одного боку впливає безліч чинників (кі-
лькість населення, його життєвий рівень, ступінь 
розвитку соціальної інфраструктури тощо), а з ін-
шого боку на системи поводження відходів впливає 
багато характеристик життєдіяльності людини, осо-
бливо пов'язаних з екологічною діяльністю [1 – 3]. 

Мета роботи. Дослідження має такі завдання:  
1) розробка теоретико-методологічних підходів вдо-
сконалювання функціонування системи поводження 
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з ТПВ; 2) розробка системи планування, організації 
й керування процесами перевезень ТПВ; 3) створен-
ня науково-методичного й програмного забезпечен-
ня для реалізації системи планування, організації й 
керування процесами вивезення ТПВ на переробку й 
захоронення. 

Матеріали і результати досліджень. Об’єктом 
дослідження є система  і процеси функціонування 
ТПВ на всіх етапах існування для поліпшення еко-
логічних, економічних і соціальних результатів. До-
слідження полягає в розвитку теоретико-
методологічних положень, у розробці наукових і 
практичних методів, математичних моделей підви-
щення функціонування системи поводження ТПВ: 
створення бази даних, математичної моделі оптимі-
зації функціонування системи вивезення ТПВ; ме-
тодика формування оптимальних маршрутів переве-
зення ТПВ автомобілями; особливості, що врахову-
ють масштаби міста; система планування, організа-
ції й керування процесами перевезення ТПВ на те-
риторії міста Житомир. 

Для системи утилізації сміття створено локальну 
спеціалізовану геоінформаційну систему (ГІС). Сис-
тема складається з двох програм: одна – виконує ка-
ртографічні функції,  а інша,  «ЕКО Мусор»,  –  вико-
нує розрахунково-аналітичні функції [2, 3]. 

Картографічна частина системи складається з 
креслень, які містять в собі багато тематичних ша-
рів, та внутрішньої бази даних, що містить в собі 
допоміжну інформацію. На окремих шарах містять-
ся позначення доріг, провулків, житлових і промис-
лових будівель, водні об’єкти тощо. На окремому 
шарі, який має назву «graph», знаходяться позначки 
місць розташування сміттєзбірних майданчиків, 
місць несанкціонованих звалищ, точок повороту, 
шляхів сполучення, а також позначки сміттєпереро-
бних пунктів. Вся просторова та кількісна характе-
ристика об’єктів із цього шару в подальшому експо-
ртується в проміжну базу даних.  Маршрути руху 
сміттєвозів знаходяться на окремих шарах, які авто-
матично створюються при імпортуванні інформації 
з проміжної бази даних. 

Позначки сміттєзбиральних майданчиків показа-
ні у вигляді кілець, центр яких указує на координати 
розташування пункту,  а радіус –  на кількість кон-
тейнерів на майданчику. У внутрішній базі даних 
карти розміщується інформація щодо приналежності 
даної позначки окремому класу та деякі технічні по-
значення характеристики. Місця несанкціонованих 
звалищ і сміттєпереробні пункти мають аналогічні 
позначення, але відрізняються кольором та інфор-
маційним значенням радіуса кола. 

Оскільки всі позначення знаходяться на окремих 
тематичних шарах, то, користуючись можливостями 
першої програми, можна вибирати інформацію для 
відображення. Отже, можна створювати карти різ-
ного інформаційного наповнення. Точки повороту 
необхідно встановлювати в місцях перехрестя доріг, 
повороту дороги тощо. 

Шляхи сполучення позначаються у вигляді відрі-
зків між пунктами повороту та сміттєзбиральними 
майданчиками. За допомогою цих відрізків визна-

чаються можливі шляхи проїзду. Їх слід встановлю-
вати лише в місцях, де можливий проїзд сміттєзби-
ральної техніки. Також передбачена можливість ви-
ключити шляхи, якими не слід рухатись (центр міс-
та, дороги з поганим покриттям, перевантажені до-
роги). За допомогою таких відрізків у подальшому 
буде визначатись довжина маршруту. 

Щоб розпочати роботу з ГІС необхідно заван-
тажити модуль «gis_util.fas», щр містить допоміжні 
функції. Для цього необхідно в головному меню ви-
брати пункт «Сервис>Приложения», в допоміжному 
вікні вибрати необхідний модуль та натиснути кно-
пку «Загрузить» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Завантаження модуля ГІС в середо-

вище AutoCAD 
 
Таким чином будуть завантажені наступні функ-

ції: 
– «set_vertex» – команда виконує встановлення 
точок повороту (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Встановлення точки повороту 

 
– «set_garbage» – команда виконує встановлення 

майданчику збирання ТПВ, а аргументом функції 
виступає кількість сміттєвих баків (рис. 3).  

– «set_grbage_vertex» – команда виконує встано-
влення місця збору сміття. Це може бути сміттєпе-
реробний завод чи полігон (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Встановлення точки розташування 

полігону 
 

– «set_n_garbage» – ця команда виконує функції, 
схожі з командою set_garbage. Вона використову-
ється для встановлення місць несанкціонованих 
сміттєзвалищ, а аргументом функції є об’єм накопи-
чених відходів.  

– «gen_graph» – ця команда використовується 
для експорту геоінформаційної та картографічної 
інформації в проміжну базу даних,  яка в подальшо-
му використовується аналітичною частиною ГІС 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Створення проміжної бази даних 
 
– «set_roads» – ця команда використовується для 

імпорту картографічної інформації з проміжної бази 
даних, яку створює аналітична частина ГІС.  

 

 
Рисунок 3 – Встановлення точки розташування 

сміттєзбирального майданчика з п’ятьма контейне-
рами 

 

Функція вказує два аргументи, які необхідно 
вводити в лапках,  приставку до імені маршруту та 
ім’я бази даних. Для кожного маршруту руху сміт-
тєзбиральної техніки (полігон ТПВ – пункти збору 
сміття – полігон ТПВ) команда створює окремий 
шар,  назва якого складається з приставки до імені 
(перший аргумент функції) та номера маршруту 
(другий аргумент функції). Маршрут руху сміттєво-
за буде зображено ламаними лініями, а майданчики 
збору – червоними кільцями з текстовим підписом 
поряд. Щоб розпочати роботу з цією командою, в 
командному рядку необхідно ввести (SET_ROADS 
<приставка до назви файлу> <ім’я файлу>) та нати-
снути «Enter» (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – Імпорт маршрутів сміттєвозів і з 

проміжної бази даних 
 
Для створення тематичних карт зручно користу-

ватись «Диспетчер свойств слоев», вибираючи, за-
лежно від мети, необхідні для відображення шарів, 
коригуючи їх властивості тощо (рис. 7). Таким чи-
ном, можна створювати карти окремих маршрутів, 
групи маршрутів для району. Аналітична частина 
ГІС представлена окремою програмою – «ЕКО Му-
сор». Вихідну інформацію для своєї роботи вона ім-
портує з проміжної бази даних. Файл бази даних по-
винен мати таке ж ім’я,  як і файл програми,  але з 
префіксом «.ini» в кінці.  

 

 
 Рисунок 7 – Вибір маршрутів, які необхідно відо-

бразити для стовщення тематичної карти 

Інтерфейс програми наведено на рис. 8. В лівій 
частині вікна знаходяться поля для настроювання 
параметрів, які будуть використані в розрахунках. В 
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полі «Місткість контейнера» можна вказати, об’єм 
якого контейнера використовується в розрахунках. 
Поле «Наповненість контейнеру» дозволяє вказати, 
який об’єм контейнера заповнений сміттям. Поле, 
що знаходиться нижче, дозволяє вибрати тип сміт-
тєзбиральної машини, можливості якої будуть за-
значені при розрахунках. Поле «Швидкість руху» 
дозволяє вказати швидкість сміттєвоза на маршруті 
руху. Вказане значення вводиться у розрахунки ви-
траченого часу в процесі збору сміття. «Час розван-
таження» – в цьому полі слід вказати кількість хви-
лин, яка необхідна сміттєвозу для розвантаження на 
полігоні ТПВ. В нижній частині вікна програми ро-
зміщено три поля. Під час розрахунків у цьому вікні 
буде зображатись карта маршрутів у графічному ви-
гляді.  

 

 
Рисунок 8 – Вигляд графічного інтерфейсу ана-

літичної частини ГІС «ЕКО Мусор 
 
Після завершення завантаження користувач мо-

же виконати необхідні настроювання перед почат-
ком розрахунків. Аналіз граф із указаним користу-
вачем параметрами починається з визначення най-
коротших маршрутів між усіма майданчиками сміт-
тєзбору, а також точкою місця збирання. Результати 
розрахунків записуються в таблицю шляхів для по-
дальшого використання при розрахунках маршрутів 
збору.  

Оскільки інформація зображена у вигляді графи 
для розрахунку найкоротших шляхів, зручно вико-
ристати алгоритм Дейкстри для неорієнтованих роз-
ріджених графів. 

 Алгоритм починає свою роботу зі знаходження 
найвіддаленішої від місця збирання сміття контей-
нерних майданчиків. На наступному кроці відбува-
ється перевірка:  чи поміститься об'єм ТПВ із кон-
тейнерів у бункер сміттєвоза.  Якщо ні,  то перевіря-
ється, скільки контейнерів у бункер сміттєвоза треба 
ще помістити. У разі, якщо їх кількість більше одно-
го,  то запускається підпрограма пошуку шляхів по-
вернення сміттєвоза з відвідуванням контейнерного 
майданчика. Якщо ж бункер може вмістити сміття, 
то поточний майданчик заноситься до списку відві-
даних. Ці кроки повторюються, поки бункер маши-
ни здатен вміщувати ТПВ. У разі заповнення бунке-
ру з поточної точки знаходять найкоротший шлях до 
точки збору сміття. На цьому робота алгоритму не 
закінчується,  він повторно запускається,  поки до 
списку відвіданих майданчиків не потраплять усі. 
Весь процес роботи супроводжується графічним ві-
деозображенням у вікні програми. Кожен крок дета-
льно документується і записується до файлу log.txt, 
а по закінченні розрахунків у кінець файлу запису-
ється сумарна інформація (рис. 9).  
 

 
Рисунок 9 – Графічне відеозображення пошуку 

маршрутів вивезення ТПВ 
 
Висновки. Розроблено науково-методичне й 

програмне забезпечення для реалізації системи пла-
нування, організації й керування процесами виве-
зення ТПВ на збирання та вивезення сміття. Впро-
вадження такої системи дає змогу забезпечити опе-
ративне управління роботою транспортних засобів 
для перевезення ТПВ міста.  
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