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Клітинні автомати (КА) набули широкого розповсюдження в моделюванні нелінійних
комплексних систем. Крім цього, має місце зростаюча кількість прикладів застосування клітинних
автоматів для моделювання урбанізаційних процесів і динаміки використання земель [1,2].
Основою КА є визначення правил переходів, які можуть бути представлені в багатьох формах,
зокрема з використанням дерева рішень, логістичної регресії, багатокритеріальної оцінки та ін. [3].
Для моделювання урбанізаційних процесів правила переходів (класифікація меж, які визначають
чи не урбанізована комірка буде конвертуватись в урбанізовану) були представлені з допомогою
вагових матриць.
Метою роботи є побудова фрактальної структури урбанізованих систем методами клітинноавтоматного моделювання на основі отриманих полів ймовірностей.
Засобами нечіткої логіки була побудована нечітка система типу Сугено з допомогою ANFISредактора пакету MATLAB. Вхідними параметрами моделі виступали: x1 – відстань до центру
населеного пункту, x2 – відстань до найближчої автодороги, x3 – відстань до найближчої залізниці.
Виходом нечіткої системи є значення імовірності урбанізації, величина якого коливається в межах
від 0 до 1.
Для формування навчальної вибірки використовувалась ГІС система MapInfo. В якості
навчального прикладу були вибрані просторові структури основних туристичних містечок
Українських Карпат. Навчальна вибірка складалась із 5000 записів.
В результаті навчання сформовані FIS-системи з різними типами функцій приналежності:
гаусівська, узагальнена дзвіноподібна, трикутна і трапецієвидна. За допомогою отриманих систем
було проведене моделювання просторових полів імовірності урбанізації для таких туристичних
курортів: смт. Ворохта, с. Мигово, ТК «Буковель», м. Яремче (рис 1).
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Рис. 1 Fuzzy поле імовірності урбанізації для смт. Ворохта
а) гаусівська, б) трапецієвидна функція приналежності
Для моделювання динаміки просторового поширення була використана модель Cellular Urban
Model (CUM), що базується на теорії дискретної дифузно-обмеженої агрегації та реалізована за
допомогою асинхронних клітинних автоматів. Основними перевагами цієї моделі є можливість
моделювати динаміку зростання населених пунктів та отримувати коректну форму периферії, що
добре узгоджується з експериментом. Кожна агрегована точка розглядається як аналог
урбанізованої території. Модель показала високий рівень точності форм, що підтверджує її
адекватність.
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