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МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ І ПОБУДОВИ ПРОСТОРОВИХ
ПОЛІВ ЙМОВІРНОСТІ УРБАНІЗАЦІЇ
докторант, к.ф.-м.н., доц. Я.І. Виклюк, НУ "Львівська політехніка",
м. Львів, Б.М. Гаць, КНТЕУ, м. Чернівці
Моделювання і управління різними видами складних соціальних
систем є важливими елементами ефективного прийняття рішень. Серед
таких систем можна виділити розвиток індустрії туризму, урбанізація
територій, розвиток туристичних курортів і т.п. Динамічний розвиток
регіону може відбуватись за умови використання програм, що базуються
на використанні прогностичних сценаріїв з можливістю передбачення
розвитку таких систем.
Метою роботи є визначення просторових розподілів полів
ймовірностей урбанізації туристичних поселень для моделювання їх
розвитку і розширення з використанням ГІС систем і апарату нечіткої
логіки.
В якості методу, що використовувався для прогнозування наявності
або відсутності розвитку туристичних курортів виступав апарат нечіткої
логіки. Була побудована нечітка система типу Сугено з допомогою
ANFIS-редактора пакету MATLAB. Вхідними параметрами моделі
виступали: x1 – відстань до центру населеного пункту, x2 – відстань до
найближчої автодороги, x3 – відстань до найближчої залізниці [1].
Виходом нечіткої системи є значення імовірності урбанізації.
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 1000 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.
Модель показала високий рівень точності форм, що підтверджує її
адекватність.
Список литературы: 1. X. Liu, X. Li, X. Shi, S. Wu, T. Liu. Simulating complex urban
development using kernel-based non-linear cellular automata // Logical modeling. – 2008. –
V. 211. – P. 169–181.
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