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Streszczenie

Przedstawiono wyniki analiz konkurencyjnoœci metod alternatywnych oraz teorii zbiorów przybli¿onych do szacowania
wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów odbiorców wiejskich. Realizacjê zasadniczego celu pracy poprzedzono
charakterystyk¹ zmiennoœci atrybutów warunkowych oraz decyzyjnych wyznaczonych dla badanych gmin wiejskich
województwa ma³opolskiego. Z wykonanych analiz wynika, ¿e najlepsz¹ prognozê, dla której wartoœæ wskaŸnika MAPE
wynosi³a 13,9% uzyskano dla teorii zbiorów przybli¿onych. Dobr¹ jakoœci¹ prognoz charakteryzowa³y siê równie¿ modele
wektorów noœnych oraz zaawansowanych drzew regresyjnych C&RT, dla których b³¹d MAPE wynosi³ odpowiednio 15,2
i 17,5%. Nieznaczne obni¿enie œredniego wzglêdnego b³êdu prognozy do poziomu 15% uzyskano dla metody kombinowanej
wyznaczonej jako œrednia arytmetyczna z modeli zaawansowanych drzew regresyjnych oraz wektorów noœnych.

: metoda szacowania wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów, odbiorca wiejski, metody alternatywne,
teoria zbiorów przybli¿onych
S³owa kluczowe

WYKORZYSTANIE METOD ALTERNATYWNYCH
DO SZACOWANIA WSKA�NIKA MASOWEGO

NAGROMADZENIA ODPADÓW
U ODBIORCÓW WIEJSKICH

Wprowadzenie

Materia³ i metody

Nowelizacja ustawy
[5] zrewolucjonizowa³a system gospodarki odpa-

dami. Gminy sta³y siê w³aœcicielami odpadów, a w zwi¹zku
z tym przejê³y pe³n¹ kontrolê w zakresie gospodarki odpadami
na swoim terenie. Tworzenie systemu gospodarki odpadami,
obok kryteriów ekonomicznych, musi uwzglêdniaæ tak¿e
kryteria akceptowalnoœci spo³ecznej i efektywnoœci ekolo-
gicznej. Podstaw¹ racjonalnego planowania gospodarki
odpadami jest tzw. jednostkowy wskaŸnik nagromadzenia
odpadów, którego prawid³owy dobór jest najwa¿niejszym
zadaniem etapu planistycznego [2]. Do grup uwarunkowañ
maj¹cych wp³yw na iloœæ wytwarzanych odpadów nale¿¹
czynniki: ekonomiczne, spo³eczne i infrastrukturalne. Samo
wskazanie grup elementów maj¹cych wp³yw na zmianê iloœci
wytwarzanych odpadów jest niewystarczaj¹ce, bowiem
nieznana jest si³a ich wzajemnego oddzia³ywania [3, 4]. Wybór
metody pozwalaj¹cej opracowaæ model prognozuj¹cy iloœæ
wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym,
stanowi¹cy podstawê planowania gospodarki na danym
obszarze, np. gminy, powinien uwzglêdniaæ szereg cech, co do
których przewiduje siê ich istotny wp³yw na wynik koñcowy.
Dlatego celem pracy by³o przeprowadzenie analizy porów-
nawczej ró¿nych metod szacowania wskaŸnika masowego
nagromadzenia odpadów na obszarach wiejskich.

Analizy dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania wybranych
metod alternatywnych do szacowania wskaŸnika masowego
nagromadzenia odpadów z gospodarstw wiejskich przedsta-
wiono na przyk³adzie zbioru 60 losowo wybranych gmin
wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich
województwa ma³opolskiego. Atrybuty warunkowe oraz decy-
zyjny wykorzystane do realizacji celu pracy wyznaczono
w oparciu o dane statystyczne zawarte w Banku Danych
Regionalnych GUS dla roku 2012 oraz informacje z Powszech-
nego Spisu Rolnego z roku 2010, które s¹ dostêpne na stronie

o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach

internetowej G³ównego Urzêdu Statystycznego [1].
Liczebnoœæ zbioru dobrano w taki sposób, aby zapewniæ
poziom ufnoœci równy 95%. Wybrane do analizy gminy
podzielono na dwa podzbiory: zbiór ucz¹cy (system
informacyjny) zawieraj¹cy 40 obiektów i zbiór testowy,
sk³adaj¹cy siê z 20 obiektów.

Ka¿dy z obiektów by³ charakteryzowany przez nastêpuj¹ce
atrybuty warunkowe: gêstoœæ zaludnienia, œrednia
powierzchnia u¿ytków rolnych, wskaŸnik wieku budynku,
udzia³ budynków ogrzewanych gazem ziemnym, typ gminy,
udzia³ gospodarstw czerpi¹cych dochód z dzia³alnoœci
rolniczej oraz wskaŸnik dochodu, bêd¹ce zmiennymi
wejœciowymi dla budowanych modeli. Wartoœæ wskaŸnika
masowego nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych
dla wszystkich modeli by³a zmienn¹ wyjœciow¹.

Z wielu dostêpnych metod alternatywnych do modelowania
wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów odbiorców
wiejskich wykorzystano nastêpuj¹ce metody:

Sztuczne Sieci Neuronowe,
ogólny CHAID,
wyczerpuj¹cy CHAID,
zaawansowane drzewa regresyjne CHAID,
wzmacniane drzewa regresyjne,
zaawansowane drzewa regresyjne C&RT,
wektorów noœnych,
k-najlepszych s¹siadów,
MARS,
Teorii Zbiorów Przybli¿onych.

Jakoœæ dopasowania prognozowanej wielkoœci wskaŸnika
masowego nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych
na obszarze wiejskim do jego wartoœci rzeczywistej oceniano
wyznaczaj¹c wartoœæ:

a) œredniego wzglêdnego b³êdu prognozy
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b) udzia³u ró¿nic pomiêdzy rzeczywist¹ wartoœci¹ a jego
wartoœci¹ prognozowana w sumarycznej jego wartoœci dla
wszystkich badanych gmin

[%],                                             (2)

gdzie:
- rzeczywista wartoœæ wskaŸnika masowego nagromadzenia

odpadów z gospodarstw domowych, [kg·(os.·rok) ],
-prognozowana wartoœæ wskaŸnika masowego nagro-
madzenia odpadów z gospodarstw domowych,
[kg·(os.·rok) ],

- suma wskaŸników masowego nagromadzenia odpadów
z gospodarstw domowych dla wszystkich gmin,
[kg·(os.·rok) ].

Na analizowanym obszarze znajduje siê 168 gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich. Cech¹ charakterystyczn¹
obszarów wiejskich województwa ma³opolskiego jest du¿a
rozpiêtoœæ wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych produkowanych przez
gospodarstwa domowe. Waha siê on od 20 do 230 kg·(os.·rok) .
Na wartoœæ wskaŸnika nagromadzenia odpadów na obszarach
wiejskich oraz na ich sk³ad morfologiczny ma wp³yw wiele
czynników, z których za najwa¿niejsze uznaje siê: gêstoœæ
zaludnienia, rodzaj zabudowy, typ funkcjonalny gminy,
poziom dochodu, udzia³ u¿ytków rolnych lub terenów leœnych
w strukturze zagospodarowania terenu. Charakterystykê ww.
wskaŸników na badanym obszarze wiejskim województwa
ma³opolskiego przedstawiono w tab. 1.

Wyznaczone w badaniach atrybuty charakteryzowa³y siê
du¿ym zakresem zmian wspó³czynnika zmiennoœci.
Najwy¿sz¹ zmiennoœci¹, przekraczaj¹c¹ 50% charakte-
ryzowa³a siê gêstoœæ zaludnienia i wskaŸnik dochodu.
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Tab. 1. Charakterystyka zmiennoœci atrybutów warunkowych i decyzyjnego
Table 1. Characteristics of the changeability of conditional attributes and decision-making
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70,4

25,6

131,3
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0,3
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Miary zmiennoœci
/po³o¿enia

Atrybut warunkowy Atrybut
decyzyjny

Œrednia

Mediana
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Wsp. zmiennoœci

Skoœnoœæ

Kurtoza
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133,9

122,0

25,0

405,0

58,4

2,0

5,0
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3,0

1,5

7,8
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1,0

0,4
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0,6
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0,2

-0,1
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0,2

0,2

0,0

0,8

84,0

0,6

-0,1

c
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2,3

3,0

1,0

3,0

34,3

-0,7

-1,1

c
6

0,5

0,5

0,1

0,8

33,8

-0,6

-0,4

c
7

339,1

279,0

149,0

1043,0

58,7

1,9

3,7

WskaŸnikami tymi s¹:
- gêstoœæ zaludnienia, os·(km ) ,
- œrednia powierzchnia u¿ytków rolnych, ha,
- wskaŸnik wieku budynku (wyznaczony jako œrednia wa¿ona liczby budynków z ró¿nych przedzia³ów wiekowych, tj. przed 1944, 1945-1970,

1971-1988, 1989-2002, 2003-2012),
- udzia³ budynków ogrzewanych gazem ziemnym,
- typ gminy (rolniczy, turystyczny, podmiejski),
- udzia³ gospodarstw czerpi¹cych dochód z dzia³alnoœci rolniczej,
- wskaŸnik dochodu (dochody w³asne gmin udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa, podatek dochodowy od osób

fizycznych), z³·(os.·rok) ,
- wskaŸnik masowego nagromadzenia odpadów z gospodarstw domowych, kg· (os.·rok) .
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Najwiêksz¹ jednorodnoœæ wykazywa³ wskaŸnik wieku
budynków wyznaczony dla poszczególnych gmin. Dla nie-
wielkiej liczebnoœci próby i tak du¿ej zmiennoœci opracowanie
efektywnych modeli klasycznych okaza³o siê bardzo
utrudnione. Podjêto wiêc próbê opracowania modeli
prognostycznych wykorzystuj¹c modele alternatywne.
Poniewa¿ modele alternatywne generowa³y stosunkowo
wysokie b³êdy wzglêdem teorii zbiorów przybli¿onych,
postanowiono sprawdziæ, czy budowa prognoz kombino-
wanych w oparciu o wartoœæ œredni¹ wyznaczon¹ dla dwóch lub
trzech najlepszych modeli alternatywnych spowoduje
zmniejszenie b³êdu prognozy.

WskaŸniki oceny jakoœci modeli prognostycznych
wyznaczone dla zbioru testowego wyznaczono dla
nastêpuj¹cych metod: 1 - Sztuczne Sieci Neuronowe, 2 - ogólny
CHAID, 3 - wyczerpuj¹cy CHAID, 4 - zaawansowane drzewa
regresyjne CHAID, 5 - wzmacniane drzewa regresyjne, 6 - za-
awansowane drzewa regresyjne C&RT, 7 - wektorów noœnych,
8 - -najlepszych s¹siadów, 9 - MARS, 10 - Teorii Zbiorów
Przybli¿onych, 11 - kombinowana I, 12 - kombinowana II.

Wartoœci wskaŸników oceniaj¹cych jakoœæ modeli
prognostycznych wyznaczonych dla zbioru testowego
przedstawiono na rysunku 1 oraz 2.

k

Rys. 1. Wartoœæ œredniego wzglêdnego b³êdu prognozy
Fig. 1. Value of the average relative error of the forecast
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Rys. 2. Udzia³ ró¿nic pomiêdzy rzeczywist¹ wartoœci¹
wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów a jego
wartoœci¹ prognozowan¹ w sumarycznej jego wartoœci dla
wszystkich badanych gmin
Fig. 2. Share of differences between the actual value of index
mass accumulation of waste and forecast value in summary
values of objects for all examined communities

Z wykonanych analiz wynika, ¿e najni¿sz¹ wartoœæ
œredniego wzglêdnego b³êdu prognozy wskaŸnika masowego
nagromadzenia odpadów dla odbiorców wiejskich o wartoœci
13,9% uzyskano dla teorii zbiorów przybli¿onych. Spoœród
metod alternatywnych najlepsze prognozy uzyskano dla
modeli zaawansowanych drzew regresyjnych C&RT oraz
wektorów noœnych. Nieznaczne obni¿enie œredniego
wzglêdnego b³êdu prognozy (MAPE) do poziomu 15%
uzyskano dla metody kombinowanej wyznaczonej jako œrednia
arytmetyczna z modeli zaawansowanych drzew regresyjnych
oraz wektorów noœnych.

Analizuj¹c udzia³ ró¿nic pomiêdzy rzeczywist¹ wartoœci¹
wskaŸnika masowego nagromadzenia odpadów a jego
wartoœci¹ prognozowana w sumarycznej jego wartoœci dla
wszystkich badanych gmin ( ) zauwa¿ono, ¿e nadal
najlepsze prognozy uzyskujemy wykorzystuj¹c metody
wektorów noœnych, zaawansowanych drzew regresyjnych
C&RT oraz teorii zbiorów przybli¿onych. Najni¿sze wartoœci
wskaŸnika uzyskano dla metody wektorów noœnych oraz
teorii zbiorów przybli¿onych i wynosi³y one odpowiednio 12,3
i 12,7%.
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USE OF ALTERNATIVE METHODS FOR ESTIMATING INDEX
OF MASS ACCUMULATION OF WASTE AT RURAL RECIPIENTS

Summary

The results of analysis of competitiveness of alternative methods and rough set theory to estimate the rate of mass accumulation of
waste at rural customers. Achievement of the fundamental purpose of the work was preceded by the characteristic variation of
conditional and decision attributes designated for surveyed rural communities of Ma³opolska province. The conducted analysis
shows that the best estimate for the value of the MAPE index amounted to 13.9% and was obtained for the rough set theory. Day of
admission, a good quality of the forecasts characterized models of support vectors and advanced regression trees C & RT for which
the MAPE error was respectively 15.2% and 17.5%. A slight reduction in the average relative forecast error to the level of 15% was
obtained for the combined method defined as the arithmetic average of the models of advanced regression trees and support
vectors.

: a method of estimating the mass ratio of waste accumulation, the rural recipient, alternative methods, rough set theoryKey words
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