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Математичнi фрактали та нечiтка логiка, як основа математичного
моделювання просторової органiзацiї туристичних поселень
В роботi наведено огляд останнiх наукових дослiджень в областi моделювання просторових систем за допомогою математичних фракталiв. Данi означення фрактальної
геометрiї та описанi пiдходи до побудови рiзних видiв фракталiв. Обґрунтовано можливiсть застосування даних математичних пiдходiв до моделювання структури населених пунктiв. Видiленi особливостi розвитку та внутрiшньої структури малих туристичних поселень, зазначенi вiдмiнностi їх розвитку на вiдмiну вiд великих iндустрiальних
мiст [1].
Обґрунтовано та наведено алгоритм розрахунку вхiдних параметрiв моделi. Представлено алгоритм побудови нечiткої бази знань та поля iмовiрностi на основi нечiткого
виводу Сугено. Даний пiдхiд був апробований при розрахунку поля iмовiрностi забудови
“iдеального” мiста.
Адаптовано метод побудови фракталу на основi броунiвського змiщення серединної
точки плоскої сiтки до моделювання невеликих туристичних поселень. Представлено
алгоритм стохастичної броунiвської деформацiї плоскої сiтки. Розроблено метод деформацiї плоскої сiтки з боку поля iмовiрностi урбанiзацiї. Описано методику побудови
та сегментацiї фрактала в залежностi вiд типу землекористування. Описано метод порiвнянь форми просторових об’єктiв. Описаний пiдхiд апробований при моделюваннi
“iдеального” мiста та м. Ворохта.
Розробленi та апробованi новi методи моделювання фрактального росту мiст на основi
рекурсивних самоафiнних фракталiв та двох типiв фрактальних поверхонь. Для кожного з методiв представлено математичний вигляд афiнних перетворень в комплекснiй
формi, наведено семантичний змiст iнiцiаторiв та броунiвського змiщення. Розроблено
метод врахування поля iмовiрностi урбанiзацiї та обмежень.
Для рекурсивних самоафiнних фракталiв розроблено метод побудови множини iнiцiаторiв на основi ГIС систем та врахування зони впливу кожного з них на внутрiшню
структуру.
Введений семантичний змiст розлому у адитивних стохастичних поверхнях та метод
визначення рiвняння та висоти зрiзу дозволив вперше змоделювати динамiку розвитку
населених пунктiв за допомогою математичних фракталiв.
Вперше за допомогою броунiвських фрактальних рельєфiв вдалось змоделювати динамiку розвитку та структуру населеного пункту.
Апробацiя та порiвняння методiв проводились на “iдеальному” мiстi та на туристичному курортi Українських Карпат – м. Ворохта. Всi моделi показали високий рiвень
точностi та адекватностi. Порiвняння результатiв методiв дозволило видiлити переваги
та недолiки кожного iз методiв.
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