
ЖИШЭЭ.  

Даалгавар: А улсын Б хотын хаягдал шилний нэг жилийн хэмжээг ол. Дараа нь тус хотын 

хаягдал шилний 2025 он хүртлэх прогноз-урьдчилсан таамаглалыг жил бүрээр хий. 

 

Бодолт:  

Эхлээд А улсын статистикийн байгууллагаас дараах мэдээллүүдийг олж авсан.  

1. А улсын хүн амын тоо -5’633’274  

2. Б хотын хүн амын тоо -975’398 

3. Б хотын өрхийн тоо-295’575 

Гэвч бидэнд Б хотын хаягдал шилний тоон мэдээлэл олдоогүй бөгөөд харин тус улсын В 

хотын нэг өрхийн нэг өдрийн хатуу хог хаягдлын хэмжээ болоод хатуу хог хаягдалд эзлэх 

хаягдал шилний хувь олдсон.  

В хотын нэг өрхийн нэг өдрийн хатуу хог хаягдлын хэмжээ 1,2кг бөгөөд хаягдал шилний 

эзлэх хэмжээ нь хатуу хогийн 33,2% эзэлдэг  гэсэн тоон мэдээлэл олдов. Тэгвэл В хотын 

нэг өрхийн хаягдал шилний хоногт гаргаж буй хэмжээ нь. 
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В хотын нэг өрхийн хоногт хаягдал болгож буй шилний хэмжээ 398,4 гр гэсэн тоог олж 

авлаа.  

В хотын өгөгдөлд тулгуурлан Б хотын хаягдал шилний хэмжээг тооцоолъё. Энд тооцох 

ёстой нэг чухал хүчин зүйл нь Б болон В хотын нэг өрхийн нэг өдрийн шилний хэрэглээ 

тэнцүү юу гэсэн асуудал тулгарч байна. Үүнийг тооцохын тулд Б болон В хотуудын өрхийн 

хэрэглээ буюу орлогыг олох ёстой. Хоёр хотын хэрэглээний хэв маяг зэрэг бусад хүчин 

зүйлийг энэ удаад тооцолгүйгээр зөвхөн орлогыг л хаягдал шилний хэмжээг тооцоход 

ашиглана. А улсын статистикийн байгууллагаас  

  Б хотын өрхийн жилийн  дундаж орлого 8’835’000 төгрөг  

 В-хотын өрхийн жилийн  дундаж орлого 9’370’000 төгрөг  

гэж олдов. 

Өгөгдсөн мэдээлэл дээр үндэслээд Б болон В хотын нэг өрхийн орлогын зөрүү төвшинг 

олъё.  
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0.9429 буюу  Б хотын иргэд В хотынхноос 5,71% -иар бага хэмжээгээр хаягдал шил 

гаргана гэж үзэж болно.  

Б хотын өрхийн нэг хоногт гаргах хаягдал шилний хэмжээг олъё:  

В хотын нэг өрхийн нэг өдрийн хаядгал шилний хэмжээ 398,4гр  

Б хотын шилний хэрэглээ В хотоос 5,71% -иар бага буюу   
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гэж олдов.  

Тэгвэл Б хотын нэг өрхийн нэг хоногт хаяж буй шилний хэмжээ 375,6гр байх тул  үүнийг 

үндэслэн Б хотын өрхийн тоо болон жилд хаягдал болж буй шилний хэмжээг тооцвол:   

              (                  )     (                 )              

Б хотын нэг жилийн хаягдал шилний хэмжээ 40521,55 тонн гэж гарлаа. 

Ийнхүү бид даалгаврын эхний хэсгийг гүйцэтгэлээ.  

 

Дараагийн алхамд бид Б хотын хаягдал шилний хэмжээг 2025 он хүртэл жил бүрээр 

урьдчилан таамаглах ёстой билээ.    

Бидэнд одоогоор олдсон нь  Б хотын нэг өрхийн нэг хоногт гаргаж буй хаягдал шилний 

хэмжээ байх тул үүнд тулгуурлан  Б хотын нэг хүний нэг  жилд гаргах хаягдал шилний 

хэмжээг бодож үзье. Үүний тулд  
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нэг хүний нэг хоногт гаргаж буй хаягдал хогны хэмжээ  
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Тэгшитгэл [ 5 ]-д бид Б хотын нэг хүний нэг жилд гаргаж буй хаягдал шилний хэмжээг 

оллоо.  

Б хотын хаягдал шилний өмнөх жилүүдийн статистик мэдээлэл байхгүй тул хаягдал 

шилний статистик өгөгдөлд тулгуурлаж хаягдлын прогноз хийх боломжгүй байна. Харин 

зорьж буй прогнозыг хүн амын тоон дээр тулгуурлан  хийх боломжтой. Энэ нөхцөлд Б 

хотын нэг өрхийн шилний хэрэглээ, худалдан авах чадвар өөрчлөгдөхгүй гэж үзье.  
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Бидний олсон мэдээлэл бол Б хотын  нэг хүний нэг жилд гаргаж буй хаягдал шилний 

хэмжээ юм. Тэгэхлээр Б хотын хүн амын тоог 2018-2025 он хүртэл жил бүрээр таамаглаж 

чадвал энэхүү таамаглалдаа үндэслэн  Б хотын хаягдал шилний хэмжээг 2025 он хүртэл 

жил бүрээр урьдчилан таамаглаж чадна. Иймд одоо Б хотын хүн амын тоог жил бүрээр 

таамаглах математик загвар боловсруулъя. 

Ингээд А улсын статистикийн байгууллагаас Б хотын 2007-2017 оны хүн амын тоог олов. 

Хүснэгт 1-ийг харна уу  

Б хотын хүн амын тоо (хүснэгт 1)  

2007 795275 

2008 813287 

2009 830808 

2010 849008 

2011 866993 

2012 885160 

2013 903632 

2014 921092 

2015 939044 

2016 957500 

2017  975398 
 Хүснэгт 1 

Хүснэгт 1 дэх тоон мэдээллүүдийг Microsoft Excel программ-д оруулж графикаар 

дүрсэлбэл:  

 

 



Хүн амын тоог илэрхийлэх математик загвар боловсруулъя. Өгөгдсөн цэгүүд шулууны 

дагуу байрлаж байгаа мэт харагдаж байгаа тул энэ тохиолдолд шугаман загварыг сонгох 

нь зүйтэй юм. Гэхдээ өгөгдсөн цэгүүд рүү дөхөх боломжтой шулуун олон байгаа учраас 

алийг нь сонгох ёстой вэ? Нэг боломжит сонголт бол эхний болон эцсийн цэгийг 

дайруулсан шулуун юм. Энэ шулууны налалт нь  
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болно. Харин тэгшитгэл нь (хүн амын тоог C гэе) 

[ 7 ]   

              (      ) 

[ 8 ] 

                        хэлбэртэй болно.  

Зохиосон математик загвараа 2014 оны хүн амын тоон дээр харьцуулж үзье.  

                               

2014 оны бодит тоо маань 921092 байгаа бөгөөд зохиосон загварын зөрүү маань 

0,00028% байна. Үүнээс  манай загвар маань алдаа багатай сайн загвар болох нь 

харагдаж байна. Иймд  2018-2025 он хүртэлх хүн амын тоог энэхүү загвар дээрээ 

тооцоолж үзье.  

 (    )                             

гэх мэтчлэн 2018-2025 он хүртэл жил бүрээр тооцож үзэхэд доорх (хүснэгт 2) тоонууд 

гарна.   

Өөрөөр хэлбэл Б хотын хүн амын тоо  2018-2025 он  хүртэл хүснэгт 2 дагуу өснө гэж 

таамаглаж байна. 

2018 993407 

2019 1011419 

2020 1029431 

2021 1047443 

2022 1065455 

2023 1083467 

2024 1101479 

2025 1119491 

Хүснэгт 2 



Бид 2025 он хүртэлх хүн амынхаа өсөлтийг жил бүрээр нь олсон.  Одоо бид  нэг хүний нэг 

жилийн хаягдал шилний хэмжээ (тэгшитгэл  [ 5 ])  болон хүн амын өсөлтийн загвараа 

ашиглаад хаягдал шилний 2018-2025 он хүртэлх хэмжээг тодорхойлъё.(Хүснэгт 3) 

Бодолт:   

      (                 )         (                                )

                    

Жил бүрээр нь тус бүрд нь бодож үзэхэд хүснэгт 3 дахь үр дүн гарч байна.  

Он  Хүн амын тоо Нийт хаягдал (тонн) 

2018 993407 41266.13 

2019 1011419 42014.35 

2020 1029431 42762.56 

2021 1047443 43510.78 

2022 1065455 44259.00 

2023 1083467 45007.22 

2024 1101479 45755.44 

2025 1119491 46503.66 
Хүснэгт 3. 

А улсын Б хотын хаягдал шилний 2018-2025 оны жил бүрийн прогнозыг амжилттай хийж 

чадлаа. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


