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Річний об’єм твердих побутових відходів (ТПВ) в Україні складає, більше 

46 млн. м
3
 [1-3], основна частина яких захоронюється на 4530 полігонах та сміттєзвалищах 

площею майже 7,7 тис. га. Тільки протягом 1999-2007 рр. загальна площа полігонів та 

сміттєзвалищ в Україні збільшилась в 2,5 рази. Тому для зменшення темпів зростання площ 

полігонів періодично виконується технологічна операція ущільнення ТПВ [4-6]. Чим вищий 

коефіцієнт ущільнення ТПВ, тим ефективніше використовується площа полігона [7-9]. 

Постанова Кабміну України № 265 [10] заклала основні засади для розробки Національної 

стратегії поводження з ТПВ в Україні. Тому визначення регресійної залежності коефіцієнта 

ущільнення ТПВ від висоти полігона є актуальною науково-технічною задачею. 

В роботі [11] наведено табличну залежність коефіцієнта ущільнення ТПВ від висоти 

полігона. В роботі [12] наведено формулу для визначення потреби в бульдозерах на 

виконання технологічних операцій ущільнення ТПВ на карті полігона.  

У табл. 1 показана залежність коефіцієнта ущільнення ТПВ від висоти полігона. 

 

Табл. 1. Залежність коефіцієнта ущільнення ТПВ від висоти полігона [11] 
Повна проектна висота полігона h, м до 10 від 11 до 20 від 21 до 50 від 51 і більше 

Коефіцієнт ущільнення ТПВ, kу 3 3,7 4 4,5 

 

Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести 

нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась 

методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми 

"RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір [13] і 

описана в роботах [14, 15]. Загальний вигляд діалогового вікна програми наведено на рис. 1.  

  
а)      б) 

Рис. 1. Загальний вигляд діалогового вікна програми "RegAnaliz": а) вихідні дані; 

б) результати 

 

Програма "RegAnaliz" дозволяє проводити регресійний аналіз результатів 

однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором раціонального виду 



функції із 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнту кореляції зі 

збереженням результатів в форматі MS Excel (рис. 2) та Bitmap. Результати регресійного 

аналізу наведені в табл. 2. 

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1, як найбільш, 

адекватна остаточно прийнята така регресійна залежність 

 

)2134,085,0/( hhk у  .     (1) 

 

   
а)    б)    в) 

Рис. 2. Збереження результатів роботи програми "RegAnaliz" в книзі MS Excel: 

а) вихідні дані; б) коефіцієнти кореляції; в) результати 

 

Табл. 2. Результати регресійного аналізу 

№ Вид регресії Коефіцієнт кореляції R № Вид регресії Коефіцієнт кореляції R 

1 y = a + bx 0,92712 9 y = ax
b
 0,99106 

2 y = 1 / (a + bx) 0,87264 10 y = a + b·lg x 0,99441 

3 y = a + b / x 0,94894 11 y = a + b·ln x 0,99441 

4 y = x / (a + bx) 0,99892 12 y = a / (b + x) 0,87264 

5 y = ab
x
 0,90118 13 y = ax / (b + x) 0,98072 

6 y = ae
bx

 0,90118 14 y = ae
b / x

 0,96712 

7 y = a ·10
bx

 0,90118 15 y = a ·10
b / x

 0,96712 

8 y = 1 / (a + be
-x
) 0,90888 16 y = a + bx

n
 0,83991 

 

На рис. 3 показано фактична та теоретична графічна залежність коефіцієнта ущільнення 

ТПВ від висоти полігона.  

Рис. 3. Залежність коефіцієнта 

ущільнення твердих побутових 

відходів kу від висоти полігона h: 

фактична ○, теоретична — 



Порівняння фактичних та теоретичних даних показало, що теоретичний коефіцієнт 

ущільнення ТПВ, розрахований за допомогою регресії (1), несуттєво відрізняється від 

фактичних даних, що підтверджує визначену раніше високу точність отриманої залежності. 

Отже, як видно із рис. 3, при збільшенні висоти полігона коефіцієнт ущільнення ТПВ 

зростає за гіперболічною залежністю. 
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