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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjami PowerSim sistemų dinamikos ir matematinio modelio pritaikymo variantai planuojant 

pramoginį kraštovaizdį. Straipsnio tikslas pademonstruoti Powersim sistemų dinamikos modelio pranašumus planuojant 
pramoginį kraštovaizdį. Straipsnyje lyginami du modelio naudojimo metodai – tradicinis ir naudojantis PowerSim 
programos suteikiamas galimybes. Analizuojama, kaip PowerSim programos pagrindu parengtas modelis padeda iš 
anksto sumodeliuoti įvairius scenarijus ir leidžia išvengti projektavimo ir eksploatacijos planavimo klaidų. 

Reikšminiai žodžiai: PowerSim, matematinis modeliavimas, pramoginis kraštovaizdis. 

 

Abstract 
The article analyzes the adaptation of the PowerSim system dynamics model and mathematical model in the 

entertainment landscape planning. The aim of the article is to demonstrate the advantages of the PowerSim system 
dynamics model in the planning of the entertainment landscape. This article compares two methods of the model 
using – the traditional and using the opportunities of the PowerSim program. It analyzes how PowerSim program-based 
information model helps to model various scenarios and to avoid design and operational planning errors. 

Key words: PowerSim, mathematical model, entertainment landscape. 

 
Įvadas 

 
Šiuolaikinės vadybos informacinės sistemos turi būti aprūpintos priemonėmis, padedančiomis 

priimti sprendimus apie organizacijos ilgalaikes investicijas (penkeriems ir daugiau metų) bei 
organizacijos misiją ir strategiją. Paprastai organizacijos informacinės sistemos naudoja savo 
vidinės veiklos duomenis, kurių neužtenka ateities prognozėms. Ilgalaikiai sprendimai reikalauja į 
ateitį orientuotos informacijos tiek iš vidinių, tiek ir iš išorinių šaltinių. Turint sistemos modelį – jos 
„gyvenimą“ aprašantį kompiuterinį atitikmenį – galima atlikti pasirinktų strategijų jautrumo analizę, 
nustatyti kritinius sėkmės faktorius (Dzeng et al., 2007; Swarbrooke, 1995). 

Sistemų dinamika yra matematinio modeliavimo kryptis, kurioje akcentuojama taikomųjų 
modelių sudarymo pusė. Tai reiškia, kad rezultatas turi būti sistemos modelis, maksimaliai 
atitinkantis realią (dažnai sudėtingą) sistemą. Viena iš sistemų dinamikos taikymo sričių yra verslo 
imitavimas. Versle pirmutinis reikalavimas yra situacijos aprašymo adekvatumas. Tai reiškia, kad 
tik adekvatus modelis leidžia prognozuoti realios sistemos evoliuciją, pasirinkti vystymosi 
strategiją, priimti operatyvius sprendimus, apmokyti darbuotojus suteikiant jiems darbe reikalingus 
įgūdžius (Gardner et al., 2006; Gaucheler, 2008). 

Kuriant matematinius modelius pramoginiams parkams, atsiranda sava specifika – tenka 
remtis lankytojų potyriais ir į juos orientuota ekonomika, o tai suponuoja ir į potyrius orientuoto 
verslo modelių kūrimą. 

Straipsnio tikslas – pademonstruoti Powersim sistemų dinamikos modelio pranašumus 
planuojant pramoginį kraštovaizdį. 

 



G. Kučinskas, J. Kučinskienė, S. Kučinskaitė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 148–153
 

149 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Tyrimų metodika 

 
Lyginami du modelio naudojimo metodai – tradicinis ir naudojantis PowerSim programos 

suteikiamas galimybes. 
Pramoginio kraštovaizdžio (pavyzdžiui, teminio parko) gaunamą ekonominę naudą (N) 

galima apibrėžti skaičiuojant lankytojų išlaidas (1) (Dybedal, 1998; Haahti et al., 2004): 

 

ssdd ldialiaPNd ++= ,       (1) 

 

čia: P – pajamos iš atrakcionų; 

ad ir as – koeficientai, parodantys atrakcionų traukos reikšmes; 

l – lankytojų skaičius; 

id ir is – individualios lankytojų išlaidos atrakcionams; 

d – dienų, kurias praleido parke, skaičius, apsigyvenusiems lankytojams; 

adl ir asl – atitinkamai dienų skaičius, kurias priskyrė atrakcionams. 

 

Kadangi išlaidos yra labai skirtingos, tai išskiriant pagrindines išlaidų grupes šia formule, 

nauda skaičiuojama (2) (Dybedal, 1998): 

 

)...()...( isassidadd iiLDaiiLaPNd ++++++= ,    (2) 

 

čia: iaj – apgyvendinimo išlaidos; 

itj – transporto išlaidos; 

imj – maisto ir gėrimų išlaidos; 

ipj – išlaidos apsiperkant; 

ivj – kitos atrakcijos ir veiklos; 

iij – įvairios išlaidos (sveikatos priežiūrai, telefonui ir kt.); 

(j=d,s). 

 

Pritaikius Dybedal (1998) siūlomą formulę (1) ir praplečiant aukščiau išvardintus 

skaičiavimus, sudaromas ekonominis teminio parko modelis, kuris konceptualiai atspindi 

ekonominių kriterijų apskaičiavimo galimybes.  

Matematinis modelis aprašo parko veiklą iš ekonominės pusės, susiedamas daug tarpusavyje 

susijusių ekonominių kriterijų – pradedant pinigų sumomis, reikalingomis investuoti į parko 

infrastruktūrą ir baigiant atskirų parko teikiamų paslaugų sričių patrauklumu ir netiesiogine įtaka 

parko rentabilumui. Įrengiant parką svarbu optimaliai organizuoti tiek teminio parko veiklos pradžią 

(parenkant tinkamiausią numatomų teikti paslaugų pasiūlos eiliškumą – jau veikiančios paslaugos 

privalo būti patrauklios ir rentabilios tam, kad jų uždirbamą pelną būtų galima nukreipti kitoms 

paslaugoms įrengti), tiek tolimesnės veiklos sričių optimizavimą (pavyzdžiui – personalo skaičius, 

apgyvendinimo kambarių skaičius, renginių dažnis, automobilių stovėjimo aikštelių skaičius, 

išsidėstymas ir vietų jose kiekis ir pan.). 

Kuriant matematinį modelį siekiama sužinoti, kaip atskiros paslaugų grupės (ar grupių 

rinkiniai) daro įtaką parko pajamoms, ir, atsižvelgiant į rezultatus, numatyti tinkamiausią parko 

vystymo ir veikimo strategiją. 

Po to atliekamas modeliavimas PowerSim programa. 

 

Rezultatai 

 
Kuriant parko veiklą imituojantį matematinį modelį buvo siekiama sukurti universalią 

modelio „šerdį“, kurią naudojant būtų galima spręsti įvairius uždavinius, tokius kaip veiklos krypčių 
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prioritetų nustatymas, veiklos optimizavimas ir kiti. Nagrinėjama situacija, kuomet dalis paslaugų 

pradeda veikti, o tolimesnė parko raida vykdoma naudojant jau uždirbamas lėšas. Uždavinys yra 

gana sudėtingas dėl daugelio susipinančių vidinių ryšių – kiekvieną kartą reikia atsižvelgti į 

kompleksinį paslaugų spektrą ir patrauklumą. Pavyzdžiui, – teminio parko atrakcionai gali būti 

labai patrauklūs, tačiau jie nebus visiškai išnaudojami, jei nebus pasirūpinta teminio parko 

infrastruktūra. Kuriant modelį buvo siekiama atsižvelgti į šiuos vidinius ryšius tarp paslaugų ir 

lankytojų skaičiaus kitimo.  

Matematinis modelis. Siekiant rasti parko nešamą pelną, modelyje atsižvelgiama į parko 

išlaidas. -osios veiklos srities išlaidos (3): 
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čia: ni – i-osios veiklos srities infrastruktūros išlaidos, Lt/dieną. 

 

Sistema rodo, jog -osios veiklos srities išlaidos konkrečiu laiko momentu nusakomos viena iš 

trijų lygčių – kai -osios veiklos srities infrastruktūros dar nėra ir ji neįrenginėjama; -osios veiklos 

infrastruktūros įrenginėjimo metu; -osios veiklos srities infrastruktūra įrengta, numatomos jos 

eksploatavimo išlaidos. 

Įrengus vieną iš veiklos sričių infrastruktūrų, jos nešamos pajamos nukreipiamos kitos veiklos 

srities infrastruktūrai įrengti. Daroma prielaida, jog vienu metu įrenginėjama tik vienos veiklos 

srities infrastruktūra. Tokiu būdu gaunama formulė bendroms parko išlaidoms per dieną 

apskaičiuoti (4). 
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čia: N – bendros parko išlaidos, Lt/dieną. 

 

Pirmasis formulės narys nurodo bendras visų veiklų infrastruktūrų išlaidas per dieną, 

antrasis – išlaidas personalo atlyginimui per dieną (jos sudarytos iš išlaidų pastoviam minimaliam 

darbuotojų skaičiui, reikalingam parkui aptarnauti ir kintamų išlaidų, darbuotojams, kurių skaičius 

priklauso nuo lankytojų skaičiaus), trečiasis – išlaidos tiesioginei reklamai per dieną,  nusako kitas 

čia nenumatytas išlaidas litais per dieną. 

Parko pajamos ir dalis išlaidų priklauso nuo lankytojų skaičiaus per dieną (5). 
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čia: lj – parko lankytojų skaičius j-uoju laiko momentu, vnt., Nl j ∈ . 

 

Lankytojų skaičius -uoju laiko momentu priklauso nuo lankytojų skaičiaus ankstesniame 

periode (dieną prieš tai), taip pat nuo sezoniškumo (kurį nusako trečiasis sumos narys) ir lankytojų 

skaičiaus pokyčio (antrasis sumos narys), kuris nusakomas atsižvelgiant į investuotų pinigų sumą 
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konkrečioje infrastruktūroje, tenkančią vienam lankytojui, taip pat išlaidų dalį kiekvienoje 

infrastruktūroje, tenkančią vienam lankytojui bei atsitiktinumą. 

Parko pajamos taip pat tiesiogiai priklauso nuo lankytojų skaičiaus. Pajamas litais per dieną 

galima rasti taip (6): 

∑
=

⋅⋅
6

1

;
i

iijl θω        (6) 

 

Jei rinktumėmės tokį darbo modelį, kai pelnas yra kaupiamas sąskaitoje ir esant reikalui 

naudojamas, kad parkas nepatirtų įsiskolinimo, tai tą sumą kasoje, bendruoju atveju konkrečiu laiko 

momentu galima apskaičiuoti taip (7): 
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Kadangi pelnas kaupiamas sąskaitoje, tai -uoju laiko momentu turimų pinigų suma priklauso 

nuo to, kiek pinigų sąskaitoje buvo ankstesnio laikotarpio pabaigoje, taip pat nuo pajamų ir išlaidų 

skirtumo, nuo kurio dar sumokamas pelno mokestis, jei šis skirtumas teigiamas. Jei skirtumas tarp 

pajamų ir išlaidų yra neigiamas, tai pelno mokestis  tampa lygus nuliui. 

PowerSim modelis leidžia imituoti įvairias situacijas, naudojant keletą matematinių metodų. 

Atlikus iš anksto nustatytą kiekį skaičiavimų, pateikiamas optimalus norimų resursų pasiskirstymas. 

Tokiu būdu PowerSim programos pagrindu parengtas modelis padeda iš anksto sumodeliuoti 

įvairius scenarijus ir leidžia išvengti projektavimo ir eksploatacijos planavimo klaidų. 

Naudojantis turima informacija programiniame pakete PowerSim sudaromas teminio parko 

veiklos modelis (1 pav.).  

 

 

1 pav. Teminio parko modelis ekonominiu aspektu (sudarė J. Kučinskienė PowerSim programa) 

Fig. 1. Theme park model in the economical aspect 
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Ieškant uždavinio sprendimo PowerSim programoje, nustatomi ieškomi kriterijai (pateiktame 

pavyzdyje – paslaugų sričių svarbos prioritetai, siekiant gauti didžiausią pelną) bei jų kitimo ribos. 

Nustatomas siektinas tikslas (pateiktame pavyzdyje – didžiausias finansinis parko pelnas) ir 

evoliucinio paieškos metodo, naudojamo PowerSim modeliavimo programoje, parametrai. (2 pav.). 

Atlikus simuliaciją, programa pateikia optimalias kriterijų reikšmes numatytam tikslui pasiekti. 

 

 

2 pav. PowerSim aplinkoje modelio tikslo ir kriterijų nustatymas 

Fig. 2 The model purpose and criteria in the PowerSim medium 

 

Atliekant situacijos analizę, naudojant tiek tradicinį matematinio modeliavimo metodą, tiek 

naudojantis techninėmis priemonėmis – programiniu paketu PowerSim – pasiekiamas panašus 

rezultatas, t. y. pirminiam uždaviniui išspręsti (parinkti tinkamus prioritetus atskiroms veikloms) nė 

vienas metodas nesuteikia didesnio pranašumo (išskyrus tuos atvejus, kuomet kriterijų skaičius yra 

pakankamai didelis – tokiu atveju ilgėja lygčių, naudojamų tradiciniame metode, sprendimų laikas). 

Atkreiptinas dėmesys, kad naudojant tradicinį metodą, pasikartojantiems skaičiavimams 

palengvinti, tikslinga pasiruošti atitinkamą šabloną skaičiuoklėje. 

Esminis šių metodų skirtumas – rezultato gavimo būdas. Naudojant matematinį modelį 

tradiciniu būdu, reikia ieškoti matematinių lygčių sprendinių. Naudojantis PowerSim ar 

analogiškais sistemų dinamikos modeliais, rezultatas gaunamas naudojant priartėjimo metodą – kai 

nukrypimas nuo ieškomos reikšmės neviršija nustatytų ribų, sistema praneša apie sprendinio 

radimą. 

PowerSim paketo naudojimas ypatingai naudingas tuomet, kai reikia pakeisti sprendžiamą 

uždavinį. Pavyzdžiui, reikalinga optimizuoti tam tikros paslaugos (ar paslaugų grupės) personalo 

skaičių. Naudojant tradicinį metodą, šiam uždaviniui tektų kurti papildomą modelį, kuriame būtų 

galima rasti optimalų darbuotojų skaičių. Naudojant PowerSim sistemą, užtenka jau esančio 

modelio (su sąlyga, kad jis teisingai aprašo teminio parko veiklą). Tereikia vietoje naudotų teikiamų 

paslaugų prioritetų, įrašyti papildomus kriterijus – darbuotojų skaičiaus indeksus. Vykdant 

simuliaciją vėl naudojamas tas pats siektinas tikslas – maksimalus pelnas. Naudojant sistemą, 

gauname ieškomus kriterijus. 

Dar viena svari priežastis naudotis PowerSim suteikiamomis modeliavimo galimybėmis – itin 

didelis lankstumas tiek kriterijų, tiek siektino tikslo pasirinkimo prasme. Pavyzdžiui, naudojant tą 

patį modelį, galima taip optimizuoti teminio parko veiklą, kad būtų pasiektas kaip galima didesnis 

lankytojų pasitenkinimas (tai nebūtinai tiesiogiai koreliuoja su ekonominiu pelnu), arba optimizuoti 

teminiame parke siūlomas paslaugas ne sezono metu (didžiausia ekonominė nauda tam tikru laiko 

periodu). Taip pat galima naudoti kelis siektinus tikslus (lygiagrečiai) – pavyzdžiui, didžiausia 

ekonominė nauda ir ne mažesnis, kaip kažkoks vidutinis darbuotojų atlyginimas.  
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Sistema taip pat leidžia labai nesudėtingai veiklos metu tikslinti empiriškai parinktus modelio 

parametrus (simuliacijos metu nurodžius parametrų ribas ir nustačius siektiną tikslą – realius 

veiklos duomenis). Tokiu būdu galima modelį „kalibruoti“ pagal realią veiklą. 

Nustatyta, kad naudojant programinį paketą PowerSim, teminio parko veiklos modeliavimas 

gerokai supaprastėja – ypač sprendžiant įvairius su parko veikla susijusius optimizavimo 

uždavinius. 

 

Išvados 

 

4. Teminio parko veiklos situacijos analizės įvertinime modeliavimo metodas didesnės reikšmės 

neturi – naudojantis tiek tradiciniu matematinio modeliavimo metodu, tiek PowerSim 

programos galimybėmis reikia sukurti modelį, maksimaliai tiksliai aprašantį teminio parko 

veiklą.  

5. Programinį paketą PowerSim tikslingiausia naudoti tuomet, kai sprendžiami keletas skirtingų 

uždavinių – paketas naudoja tą patį modelį. Taip pat šis metodas pasiteisina, kuomet siekiama 

rasti didelio kriterijų skaičiaus reikšmes. 

6. PowerSim metodas leidžia optimizuoti veiklą tiek pagal keletą siektinų tikslų, tiek pagal 

modelyje esančius neakivaizdžius tikslus – pavyzdžiui, nors modelis sudarytas pagal 

ekonominę naudą, tačiau pagal jį galime ieškoti tikslo „didžiausias žmonių skaičius ne sezono 

metu“. 
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Summary 

 
The development of mathematical models of recreational parks has its own specifics – it has to rely on visitor 

experiences and be focused on the economy, but it also implies the experience-oriented business models. The aim of the 

article is to demonstrate the advantages of the PowerSim system dynamics model in the planning of the entertainment 

landscape. It was found that using a software package of the PowerSim, theme parks modelling would be dramatically 

simplified – especially in dealing with the optimization problems related to various park activities. Assessment of the 
analysis for theme park performance situation shows that modelling method is not of great importance, as using both 

traditional mathematical modelling method and PowerSim program opportunities you need to create a model which 

accurately describes the performance of theme parks. The PowerSim software package is appropriate to use when 

addressing a number of different tasks. Also, this approach is justified when seeking to find a large number of criteria 

values. PowerSim method allows optimizing of performance as in terms of number of targets, so in terms of the model 

of shadow targets – for example, in a model that incorporates economic benefits, we can also find the target of "largest 

number of people out of season". 


