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Предмет дисципліни. Моделювання лісових екосистем - це дисципліна, яка вивчає зв’язки й
закономірності біологічних процесів, побудови математичних рівнянь та пошуку параметрів до них,
встановлення моделей та їх оцінка. У сучасних умовах ведення лісового господарства спеціалісти
даного фаху повинні володіти знаннями, щодо пошуку та встановлення зв’язків між процесами росту у
насадженнях.
Предметом вивчення даної дисципліни є моделювання динамічних процесів лісових екосистем,
створення математичних моделей для отримання основних лісіничо-таксаційних показників
насадження.
Мета викладання дисципліни при підготовці фахівців за спеціальністю «Лісове господарство» –
формування знань, щодо закономірності біологічних процесів у лісових екосистемах, що сприятиме
формуванню чітких уявлень про природу та різноманітність методів управління та ведення
господарства в них.
Проектовані результати навчання.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати принципи та методи розрахунку лінійних та нелінійних математичних рівнянь;
- володіти комп’ютерними програмами та мовами програмування;
- розуміти та вміти будувати математичні моделі на підставі кореляційних зв’язків між
досліджуваними ознаками;
- вміти застосовувати сучасні технології для побудови моделей автоматичного розрахунку
основних лісівничо-таксаційних показників насадження;
- бути здатним оцінювати ефективність та достовірність створеної моделі.
ЗМІСТ КУРСУ
Лекції
Тема 1. Предмет і задачі дисципліни. Наявності прикладних програм для здійснення моделювання та
прогнозу росту та роль і значення комп’ютерного забезпечення
Тема 2. Моделі росту – їх місце у процесі пізнання
Тема 3. Лісові насадження – підходи до моделювання лісового росту
Тема 4. Морфологія лісових дерев

Тема 5. Густота, конкуренція і структура насадження
Тема 6. Моделювання динаміки лісових насаджень
Лабораторні заняття
Розробка моделі для розрахунку основних таксаційних показників окремого стовбура ”
Розробка моделі для розрахунку основних таксаційних показників для насадження
Розробка моделі для вивчення таксаційної будови деревостану
Розробка моделі для вивчення просторової оцінки насадження
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