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Wstêp
Problem badawczy i zakres pracy
Planowanie przestrzenne zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju zak³ada, oprócz
realizacji bie¿¹cych zadañ, kszta³towanie spójnej, d³ugofalowej polityki. W takim ujêciu dane
dotycz¹ce stanu obecnego staj¹ siê niewystarczaj¹ce w procesie decyzyjnym, lecz konieczne jest ich przetworzenie do wy¿szego stopnia organizacji, co wymaga wdro¿enia procedur
analitycznych zarówno pod wzglêdem ewaluacji, jak i prognostyki, szczególnie istotnej dla
efektywnego planowania dzia³añ (Duhr, Colomb, Nadin, 2010). Doœwiadczenia zwi¹zane
z tworzeniem systemów wspomagania decyzji przestrzennych (SDSS – spatial decision
suport system) jako narzêdzia komputerowego FAST (Janusz, Wardeñski, 2014; Bare³kowski, 2015) wskazuj¹ na specyfikê podstawowego obszaru badañ, zabudowy mieszkaniowej,
polegaj¹c¹ na kluczowym znaczeniu przewidywanej liczby mieszkañ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci elementów analizy, nawet tak podstawowym jak prognozowany bilans zu¿ycia mediów. Najbardziej fundamentalny podzia³ tego typu zabudowy wyró¿nia budynki wielorodzinne i jednorodzinne, dla których to typów przytoczyæ mo¿na bardziej szczegó³ow¹ taksonomiê. Sposób kszta³towania zabudowy, a co z tym zwi¹zane, liczba potencjalnych mieszkañ powsta³ych przy ca³kowitym wykorzystaniu przestrzeni przewidzianej na zabudowê
w obszarze planowanego osiedla, jest mocno zale¿na od stopnia regulacji aktów normatywnych, w szczególnoœci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które doœæ
precyzyjnie okreœlaæ mog¹ parametry zabudowy. W przypadku domów jednorodzinnych
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zarówno w systemie developerskim, jak i indywidualnym, zaobserwowaæ mo¿na okreœlone
wzorce lub faktyczne ograniczenia zwi¹zane z warunkami przestrzennymi, które determinuj¹ mo¿liw¹ do wydzielenia liczbê dzia³ek na okreœlonym terenie. W odpowiedzi na to zjawisko prezentowana praca proponuje autorski algorytm dokonuj¹cy podzia³u na dzia³ki budowlane o parametrach okreœlonych przez planistê. Aktualnie narzêdzie ogranicza siê do zabudowy jednorodzinnej, pozostawiaj¹c osiedla wielorodzinne na póŸniejszy etap. Równoczeœnie
system nie aspiruje do poszukiwania w tym podziale optymalnego rozwi¹zania planistycznego, ale do udoskonalenia operatu szacunkowego przy obliczaniu liczby mieszkañ mo¿liwych
do zrealizowania na danym obszarze przy okreœlonych za³o¿eniach co do sposobu parcelacji,
w hipotetycznej sytuacji wykorzystania ca³ego terenu opracowania przeznaczonego na funkcjê mieszkaniow¹, co stanowi punkt odniesienia do póŸniejszych analiz, w tym prognostycznej.

Œrodowisko implementacji
W odpowiedzi na opisane zapotrzebowanie informacyjne, opisuj¹ce rozwój przestrzenny
na osi czasu, tworzone s¹ algorytmy modeli prognostycznych. W swojej pracy Pettit (2005)
proponuje ich najogólniejszy podzia³ na niedeterministyczne, wœród których na szczególn¹
uwagê zas³uguje bogato opisywana w literaturze metoda komórkowa (CA – cellular automata)
(White, Engelen, 2000) oraz na metody deterministyczne, budowane tak¿e z uwzglêdnieniem
wariantowych regulacji planistycznych. Równoczeœnie dzia³ania projektowe realizowane s¹
w ró¿nej skali, zarówno lokalnej zwi¹zanej ze sporz¹dzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i opracowañ obejmuj¹cych funkcjonowanie ca³ej jednostki
terytorialnej, dla której szczegó³owe opracowanie nie jest dostêpne we wczesnych etapach.
Sk³ania to do poszukiwania rozwi¹zañ zautomatyzowanych, pozwalaj¹cych na symulacjê
przed wykonaniem szczegó³owego projektu. Nadmieniæ mo¿na, ¿e w ujêciu deterministycznym podjêcie odpowiedniej decyzji co do przeznaczenia terenu, a w skali lokalnej tak¿e
szczegó³owych warunków zabudowy, wi¹¿e siê z rozwa¿eniem ró¿nych scenariuszy rozwoju, dla których opis w formie jednej prognozy staje siê niemo¿liwy (Kocy³a, 2011). Rozleg³e cele analityki przestrzennej sk³aniaj¹ do poszukiwania modelu przetwarzania informacji,
który w uporz¹dkowany sposób opisywa³by proces analityczny. Otwiera to problematykê
SDSS, których ogólna definicja przedstawiona jest w pracy Denshama (1991), jako narzêdzi
do przetwarzania informacji przestrzennej w procesie decyzyjnym. W proponowanej przez
Sugumaran`a i DeGroote (2011) obszernej taksonomii systemy te ró¿ni¹ siê znacz¹co pod
wzglêdem skali, funkcji i zasady dzia³ania, a ponadto koncepcji obs³ugi i elastycznoœci.
Próba realizacji takiego systemu wspomagania w formie aplikacji FAST s³u¿y obecnie do
lokalnych symulacji na potrzeby planistyczne zwi¹zane z zabudow¹ mieszkaniow¹. Powi¹zanie oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia wektorowych rysunków na cele planowania przestrzennego z jêzykiem programowania wysokiego stopnia,
stwarza szerokie mo¿liwoœci rozwoju. Z jednej strony pozwala na budowanie obiektowego
modelu informacji i przeprowadzenie na nim szeregu operacji obliczeniowych, z drugiej natomiast zapewnia dostêp do serwerów GIS. Spoœród wielu mo¿liwych rozwi¹zañ, w przedstawianym studium przypadku implementacja realizowana by³a w jêzyku VBA powi¹zanym
z programem Autocad. Niektóre programy, miêdzy innymi wspomniany Autocad w wersji
3D Map, dedykowane s¹ planowaniu i analityce przestrzennej, w zwi¹zku z czym maj¹
zintegrowane modu³y do obs³ugi serwerów GIS. Aplikacje o bardziej ogólnym zastosowaniu
pozwalaj¹ na dostêp do takich serwerów przez odpowiednio okreœlone dodatki lub modyfi-
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kacje (np. ArcGIS for Autocad). Uproszczon¹ procedurê funkcjonowania FAST jako narzêdzia dedykowanego prognostyce obszarów mieszkaniowych opisaæ mo¿na przez wyszczególnienie kluczowych etapów. Pierwszy z nich to symulacja sytuacji, w której obszar podzielony zosta³ na dzia³ki budowlane i na wszystkich zrealizowana zosta³a zabudowa przy
okreœlonych za³o¿eniach planistycznych. Dla takiej ewentualnoœci dokonywane jest oszacowanie podstawowych danych i parametrów, w tym odpowiednio liczby mieszkañców oraz
zapotrzebowania na infrastrukturê i media na podstawie danych lokalnych. Kolejne etapy to
prognoza wype³nienia na przestrzeni lat oraz narzêdzie ewaluacyjne pozwalaj¹ce na ocenê
wp³ywu na wybrane elementy zrównowa¿onego rozwoju. Ten w³aœnie pocz¹tkowy etap,
wizualizacja podzia³u na dzia³ki i zwi¹zanej z nim liczby budynków mieszkalnych stanowi
temat badawczy prezentowanej pracy.

Kontekst i stan badañ
Przy du¿ym zaokr¹gleniu, liczba dzia³ek oszacowana mo¿e byæ na podstawie ilorazu powierzchni obszaru przez planowan¹, uœrednion¹ wielkoœæ dzia³ki, powiêkszon¹ o potrzebn¹
czêœæ wspóln¹ zwi¹zan¹ z komunikacj¹. Wprowadzanie takich modeli szacunkowych, wspomaganych ogólnymi formu³ami matematycznymi, w tym wspó³czynnikiem kszta³tu, jest
zwyk³ym elementem wymiarowania obszarów mieszkaniowych (Chmielewski, 1996). Takie
przybli¿enia, u¿yteczne z praktycznego punktu widzenia, dostarczaj¹ bardzo uogólnionych
odpowiedzi w kwestiach, których szczegó³owa ocena potrzebna jest ju¿ we wczesnym etapie projektowania, w tym inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w zale¿noœci od lokalnych czynników. Równoczeœnie naukowy potencja³ wprowadzania scenariuszy podzia³u
zauwa¿yæ mo¿na w kontekœcie analiz i symulacji w wielu aspektach, w tym zarz¹dzania
ruchem ko³owym (Brzuchowka, Ossowicz, 2008; Czogalla, Herrmann, 2013) lub modeli
ewaluacyjnych (Müller-Eie, Bjorno, 2014). W literaturze, w zakresie podzia³u obszaru na
dzia³ki proponowano wiele algorytmów, podkreœlaj¹c przy tym donios³e znaczenie takiej implementacji. Czêœæ prac ogranicza³a siê do podzia³u fragmentów wyznaczonych przez istniej¹cy szkielet ulic bez wprowadzania nowych dróg i kwarta³ów, stosuj¹c algorytmy teselacji
w sposób bezpoœredni (Vanegas i in., 2012) lub implementuj¹c operacje genetyczne. Alternatywne podejœcie zaprezentowa³ Janssen i Kaushnik (2014), ograniczaj¹c siê do stworzenia
sieci dróg, która wyznacza obszary zabudowy. W zakresie badañ odnosz¹cych siê do obu
tych aspektów Wickramasuriya (2010) wraz z zespo³em badawczym zaproponowa³ sposób
podzia³u obszaru o regularnym kszta³cie zbli¿onym do prostok¹ta, który w póŸniejszych
pracach zaadoptowany zosta³ do innych kszta³tów przez procedurê wpisania prostok¹ta na
obrysie terenu, przeprowadzeniu na nim podzia³u, a nastêpnie wyciêcie obrysu obszaru
w wygenerowanych dzia³kach (Wickramasuriya i in., 2011). Rozwi¹zanie takie pozostawia
bardzo wiele niewymiarowych dzia³ek, czêsto niezdatnych nawet do zabudowy. Inny, bardziej z³o¿ony algorytm zaimplementowany w œrodowisku ArcGIS opracowany i przedstawiony zosta³ przez Dahal i Chow (2014). Pozwala on na podzia³ nieregularnych kszta³tów na
parcele, a nastêpnie na pojedyncze dzia³ki z uwzglêdnieniem obrysu obszaru i po³¹czeñ drogowych. Niew¹tpliwie poziom tej aplikacji jest niezwykle wysoki, jednak sami autorzy zaznaczaj¹ koniecznoœæ rozwoju w celu lepszej adaptacji, w szczególnoœci w zakresie rozpoznawania kszta³tu obrysu. Zaproponowana metoda pozostawia czêœæ dzia³ek, a czêsto ca³y
rz¹d, niezdatnych do zagospodarowania, co mo¿liwe by³oby do zniwelowania przez lekkie

308

JAN JANUSZ

rozci¹gniêcie dzia³ek blisko centrum obszaru. Co wiêcej, ¿adna z przytoczonych metod
w ¿aden sposób nie odnosi siê do aktualnego podzia³u w³asnoœci, która bywa kluczowa przy
wszelkich podzia³ach. Na podstawie tego postawiæ mo¿na hipotezê, ¿e budowanie alternatyw dla istniej¹cych systemów jest wci¹¿ obszarem istotnym i perspektywicznym. Zaproponowanie nowego modu³u aplikacji nie jest aktem konkurowania z istniej¹cymi systemami,
lecz prób¹ rozwi¹zania zauwa¿onych problemów i przyczynkiem do dalszego rozwoju.

Za³o¿enia i dzia³anie autorskiego algorytmu
Na podstawie przytoczonych wy¿ej opracowañ referencyjnych, a tak¿e diagnozowanego
zapotrzebowania dla zastosowañ analitycznych, ustalone zosta³y poni¿sze za³o¿enia, postulaty i wytyczne:
m eliminacja dzia³ek niezdatnych do zabudowy,
m redukcja dzia³ek niewymiarowych,
m elastyczne dopasowanie do kszta³tu obszaru zabudowy,
m redukcja nieprawid³owych rozwi¹zañ urbanistycznych (dzia³ki nieregularne, drogi po
frontowej i tylnej stronie dzia³ki itp.),
m wprowadzenie algorytmów szukaj¹cych najbardziej efektywnego wype³nienia terenu
wed³ug wybranych za³o¿eñ (minimalizacja dróg, maksymalizacja liczby dzia³ek itp.),
m uwzglêdnienie podzia³u w³asnoœciowego,
m du¿a efektywnoœæ obliczeniowa (zastosowania na du¿ym obszarze, wariantowanie
zabudowy),
m kontrola nad u³o¿eniem dzia³ek wzglêdem stron œwiata,
Proponowany sposób podzia³u wymaga wybrania obszaru lub wielu obszarów oraz okreœlenia za³o¿eñ co do parametrów dzia³ek (rys. 1). Oznacza to proporcje, wymiary oraz area³
w odniesieniu do œredniej oraz do wartoœci granicznych. Mo¿liwe jest tak¿e zdefiniowanie
preferowanego u³o¿enia dzia³ek wzglêdem stron œwiata. Oczywiœcie konfiguracji podlegaj¹
tak¿e wymiary drogi oraz odleg³oœci miêdzy skrzy¿owaniami (mierzone w metrach lub liczbie domów w rzêdzie). Jako rezultat obliczeñ generowany jest podzia³ na dzia³ki w formie
grafiki wektorowej oraz zestawienie ponumerowanych dzia³ek z mo¿liwoœci¹ dalszego ich
przetwarzania i eksportu danych do programu Excel.

Propozycja nowej metody obliczeniowej
W celu realizacji za³o¿onych postulatów adaptacji do kszta³tu obszaru oraz maksymalnego pod wzglêdem liczby dzia³ek wype³nienia terenu, metoda obliczeniowa podzielona zosta³a
na etapy, dla których przewidziano pêtle szukaj¹ce optymalnego rozwi¹zania w myœl przyjêtych parametrów. Metodyka ich budowania oparta by³a na zasadach i normatywach wystêpuj¹cych w praktyce projektowania osiedli mieszkaniowych. Adaptacja procedury do informacji przestrzennej bazuje na metodologii komputerowego przetwarzania informacji przestrzennej przedstawionej przez Malczewskiego i Rinnera (2015), w której na szczególn¹
uwagê zas³uguje warunek, który mo¿na sformu³owaæ w nastêpuj¹cy sposób:
if f(xi) ≥ f(xn), x ∈<0; n > then a = xi,

gdzie: a – szukany parametr przestrzenny

309

Rysunek 1. Interface: Wprowadzenie danych
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1. W zwi¹zku z rastrowym charakterem podzia³u, pierwszym etapem jest ustalenie relatywnego uk³adu wspó³rzêdnych. W tym celu dokonywany jest wirtualny obrót. Dla póŸniejszych obliczeñ rozwa¿ane s¹ trzy warianty k¹tów obrotu.

2. Etap, stanowi¹cy sedno metody, polega na przeprowadzeniu wirtualnych prostych
równoleg³ych do osi x i wyznaczeniu punktów przeciêcia z funkcj¹ regionu. Prowadzenie
linii to tylko opis geometryczny, odczyt osi x dla odpowiedniego y krzywych tworz¹cych
region jest znacznie efektywniejszy obliczeniowo. Zapis punktów przeciêcia tych linii z obrysem terenu pozwala na klasyfikacje kszta³tu i wprowadzenie odpowiedniego uk³adu ulic.
Odleg³oœæ linii wynosi oko³o dwie szerokoœci dzia³ek, ale adaptuje siê ona w zale¿noœci od
wielkoœci projektu (rys. 2a).

3. Dla zebranych w tablicy punktów stwierdziæ mo¿na generaln¹ zasadê, ¿e dla ka¿dego
kolejnego n od 0 do po³owy liczby przeciêæ linii z obwiedni¹ regionu, minus jeden, ka¿dy
odcinek (p(2n)x; p(2n)y; p(2n+1)x, p(2n+1)y) znajduje siê wewn¹trz regionu, a jego punkty znajduj¹
siê na krzywych regionu, przy czym p2ny = p2n+1y. Kolejnoœæ zapewniona opisanym powy¿ej
procesem wewnêtrznej pêtli pozwala na ustalenie warunków granicznych podzia³u, a tak¿e
wprowadzenie pêtli szukaj¹cych optymalnego rozwi¹zania. Proces ten polega na dzieleniu
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odcinków (p(2n)x; p(2n)y; p(2n+1)x, p(2n+1)y na proporcjonalne odcinki zbli¿one do dwukrotnoœci
modelowej d³ugoœci dzia³ek. Punkty wyznaczone w ten sposób stanowi¹ podstawê do wyznaczenia dróg zbli¿onych do osi Y zwanych dalej drogami wertykalnymi (rys. 2b).
Metoda podzia³u pozwalaj¹ca tworzyæ drogi zbli¿one do osi X (drogi poziome, horyzontalne) ma charakter warunku przekroczenia ustalonej wartoœci poprzez sumowanie wag poszczególnych akcji tworz¹cych drogê pionow¹, co ma za zadanie wprowadziæ drogê poziom¹ w korzystnym miejscu.
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4. Ostatnim krokiem jest dokonanie podzia³u na poszczególne dzia³ki i ich walidacja pod
wzglêdem przydatnoœci pod zabudowê mieszkaniowa (rys. 2c). Zasadniczo jest to etap mniej
skomplikowany, przez co jego szczegó³owy opis jest zbêdny. Obszar pomiêdzy drogami,
zwany roboczo kwarta³em, ma wstêpny podzia³ na dwa wertykalne pasy, z których wycinane s¹ dzia³ki. W momencie, kiedy dzia³ka nie spe³nia niezbêdnych warunków, jest zbyt ma³a
i nieforemna lub nie mo¿na na niej umieœciæ kwadratu o boku 10 z zachowaniem odstêpu 4
od krawêdzi, jest ona ³¹czona z s¹siaduj¹c¹, najmniejsz¹ i najmniej foremn¹ dzia³k¹. Foremnoœæ zdefiniowana jest jako iloraz dzia³ki i obrysowanego na niej prostok¹ta. W podziale
uwzglêdnione mog¹ byæ granice w³asnoœci przez doci¹gniêcie punktów analogicznie do etapu pi¹tego.

a

b

c

Rysunek 2. Schemat dzia³ania algorytmu dla obszaru z drog¹ zewnêtrzn¹: a – obrót obszaru
i „przeprowadzenie” wirtualnych linii, b – stworzenie uk³adu ulic i parcel, c – podzia³ na dzia³ki

5. Ostatni etap to automatyczne porównanie wyników dla wszystkich pêtli i pozostawienie modelu, który jest najlepiej oceniony wed³ug wprowadzonych za³o¿eñ. W tym zakresie
poszukiwanie w³aœciwych parametrów jest spraw¹ zale¿n¹ od za³o¿eñ i preferencji. Zmienne
wymienione s¹ w tabeli.
Zmienna
Liczba dzia³ek

Ka¿da dzia³ka – (- 1p)

Zastosowywany
mno¿nik*
0,2

Powierzchnia
dróg
Foremnoœæ
dzia³ek

Ka¿de 400 m2 – 1 p

0

Iloczyn dzia³ki i najmniejszego prostok¹ta na niej obrysowanego.
Suma punktów wszystkich dzia³ek wed³ug skali:
0 , 9 - 0 , 8 – 1 p ; 0 , 8 - 0 , 7 – 3 p ; 0 , 7 - 0 , 6 – 6 p ; 0 , 6 - 0 , 5 – 6 p , - 10

2

Niewymiarowe Ró¿nica miêdzy modelow¹ wielkoœci¹
dzia³ki
0- 50 m2 – 0 p; 50- 100 m2 – 1 p; 100- 200 m2 – 2 p; 200- 300 m2
– 4p; 300- 500 m2 – 8 p; 'dzia³ki nie mniejsze ni¿ A – 100 m2

0,2

*Ustawienia mog¹ ulegaæ zmianie, powy¿sze mno¿niki zastosowane zosta³y w przedstawionym przyk³adzie implementacji.
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Walidacja
Jednym z za³o¿eñ metodycznych by³a walidacja algorytmu na serii przypadków reprezentuj¹cych ró¿ne warianty obszarów, pocz¹wszy od prostok¹ta a koñcz¹c na kszta³tach nieregularnych. Kluczowe by³o tak¿e porównanie z innymi systemami podzia³u opisanymi wczeœniej, w szczególnoœci z zaproponowanym przez Chow i Dahal (2014) (rys. 3), który reprezentuje niezwykle trudny, lecz wci¹¿ prawdopodobny przypadek kszta³tu nieregularnego.
Przedstawiony przyk³ad pokazuje, ¿e w autorskim wariancie (rys. 3b) ró¿nice miêdzy
wielkoœciami dzia³ek s¹ znacznie mniejsze – dla 102 wygenerowanych dzia³ek odchylenie
standardowe wynosi 14,03%, przy czym odchylenie w kierunku dzia³ek mniejszych od œredniej jest minimalne (rys. 4). W dodatku nie pojawiaj¹ siê ¿adne dzia³ki niezdatne do zabudowy. W alternatywnym przypadku (rys. 3a), w zwi¹zku z brakiem wymiarowania w cytowanej pracy, pomiar iloœciowy jest bardzo utrudniony, lecz informacje wynikaj¹ce z bilansu
jakoœciowego s¹ bardziej istotne. W cytowanym przyk³adzie liczba dzia³ek to 98 z czego
najprawdopodobniej (szacuj¹c po szerokoœci drogi) niezdatnych do zabudowy jest 12.
W tym wariancie ró¿nice wielkoœci dzia³ek s¹ bardzo du¿e, szczególnie w kierunku dzia³ek
bardzo ma³ych. Odchylenie standardowe wynosi 25,5%. Nie sposób wykluczyæ, ¿e przez
inn¹ konfiguracjê urz¹dzenia uzyskaæ mo¿na lepszy wynik, jednak pos³u¿enie siê przyk³adem
z pracy, wiêc poniek¹d sztandarowym, odsuwa podejrzenie manipulacji. Niemniej jednak
liczba dzia³ek „niepoprawnych urbanistycznie”, to znaczy takich, które nie pozwalaj¹ na
prawid³owe strefowanie, w tym na wygenerowanie prywatnej strefy ogrodu, jest bardzo
du¿a i oszacowaæ j¹ mo¿na na ponad 21%.
Na rysunku 5 zilustrowane jest dzia³anie narzêdzia na ró¿nych rodzajach i skalach bardziej
foremnych obrysów. Obliczeniowa wydajnoœæ jest bardzo du¿a. Dla najwiêkszego z prezentowanych obszarów proces trwa³ krócej ni¿ minutê.

Podsumowanie
Wnioski
Aktualne doœwiadczenia implementacyjne, zaprezentowane w miarê mo¿liwoœci w pracy,
przedstawiaj¹ alternatywê dla istniej¹cych rozwi¹zañ symulacji podzia³u na dzia³ki, która
wykorzystuje inn¹ metodê i generuje zupe³nie inny rezultat. Prezentowany model wykorzystany mo¿e byæ bezpoœrednio jako wstêpny szacunek liczby dzia³ek oraz poœrednio jako
narzêdzie wspomagaj¹ce pracê projektanta. Podstawowym za³o¿eniem by³a skutecznoœæ narzêdzia w przeprowadzaniu symulacji na ró¿nych kszta³tach obszaru badania, w tym bardzo
nieregularnych. Opisane w poprzednim rozdziale porównanie z istniej¹cymi narzêdziami potwierdza zasadnoœæ poszukiwañ. Cech¹ szczególn¹ opracowania jest du¿y nacisk na bie¿¹c¹
walidacjê, oprócz danych iloœciowych tak¿e jakoœci generowanych dzia³ek i poszukiwanie
przez algorytm rozwi¹zania optymalnego wobec za³o¿onych kryteriów. Wraz z mo¿liwoœci¹
wykluczenia rozwi¹zañ zawieraj¹cych dzia³ki niezdatne do zabudowy czyni to prognozê iloœciow¹ bardziej przydatn¹. W po³¹czeniu z rozbudowanym systemem wprowadzania parametrów przez u¿ytkownika, narzêdzie pozwala na œcis³e powi¹zanie symulacji z regulacjami
planistycznymi.

a

b
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Rysunek 4. Wykres – wielkoœæ dzia³ek od najmniejszej, wyra¿ona w procentach (100% – œrednia arytmetyczna)
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Rysunek 3.
Analiza porównawcza
zastosowania do
przypadku z drog¹
obwodow¹: a – model
zaprezentowany w pracy
Chow i Dahal (2014),
b – model autorski
wygenerowany w pe³ni
automatycznie
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Rysunek 5. Przyk³ady implementacji na obszarach o ró¿nej wielkoœci i geometrii
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Perspektywy rozwoju
Zaprezentowana praca stanowi przyczynek do dalszego rozwoju, gdy¿ efektywne wykorzystanie zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce planowania przestrzennego wymaga opracowania okreœlonych kwestii. Przede wszystkim oznacza to ulepszenie metody
kszta³towania sieci ulic z propozycj¹ ich hierarchizacji i wariantowania. Dodatkowo owocny
rezultat przynieœæ mo¿e zwiêkszenie puli zmiennych przestrzennych uwzglêdnianych w obliczeniach, w tym ukszta³towania terenu, istniej¹cej zabudowy i struktury zieleni. Najbli¿szym krokiem jest wprowadzenie do narzêdzia mechanizmu wspó³dzia³ania z istniej¹cymi
drogami na terenie objêtym badaniem oraz opracowanie metody ewentualnego uwzglêdniania funkcji dodatkowej, w tym miêdzy innymi obiektów us³ugowych, koniecznych przy
du¿ej powierzchni osiedla. Dla poszczególnych stadiów implementacji nowych funkcji i elementów symulacji przewidziane s¹ obszerne badania porównawcze zarówno z referencyjnymi narzêdziami, jak i z du¿¹ pul¹ zrealizowanych osiedli mieszkaniowych, a tak¿e projektów
koncepcyjnych. W dalekiej perspektywie planowane jest tak¿e przygotowanie procedury dla
zabudowy wielorodzinnej.
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Streszczenie
Praca przedstawia badania nad zagadnieniem symulacji podzia³u na dzia³ki obszarów przeznaczonych na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Jest to jeden z elementów autorskiego systemu
wspomagania planowania przestrzennego FAST w formie narzêdzia komputerowego s³u¿¹cego bilansowi, ewaluacji i prognostyce zabudowy mieszkaniowej. Zamieszczone w artykule studium literatury ma na celu przybli¿enie stanu badañ w tym zakresie, a tak¿e potencja³u oraz perspektyw wykorzystania takiego algorytmu zarówno w projektowanym narzêdziu IT oraz w szerszym ujêciu w przetwarzaniu danych GIS w kierunku pe³niejszego zobrazowania prognozy rozwoju obszarów mieszkaniowych. Zarówno czêœæ studyjna, jak i projektowa odnosz¹ siê do oceny dotycz¹cej s³abych i mocnych
stron aktualnych systemów podzia³u, dokonuj¹c analizy porównawczej wybranych elementów uznanych za najtrudniejsze do automatycznego przetwarzania. W przedstawionym opisie proponowanego
algorytmu podzia³u na dzia³ki budowlane odzwierciedlona jest metoda badawcza polegaj¹ca na
prze³o¿eniu na jêzyk programowania warunków logicznych opisanych przez za³o¿enia i regulacje
planistyczne dotycz¹ce zabudowy, a tak¿e dodatkowych danych, w tym struktury w³asnoœci, istniej¹cych obiektów i kszta³tu parceli.

Abstract
The paper presents the research on the algorithm for automated parcel division in single-housing
development. It is an element of the original planning support system FAST: The IT tool for the
estimation of crucial parameters, evaluation and prediction of residential areas development and
performance. The study of reference works aims at presenting the current state of research as well as
the potential and prospects for the usage of the algorithm both, in the proposed IT tool and broadly in
GIS data processing towards a more complete visualisation and forecast for residential areas. The
study assesses strengths and weakness of existing division systems in analytic and implementation
phases, particularly using comparative analysis of selected, the most difficult cases. The implemented
parcel division algorithm reflects the research method: the translation of the logical conditions included in spatial development guidelines and regulations, as well as additional data (such as the ownership structure, the existing facilities and shapes of lots) into the mathematical description programming language.
mgr in¿. arch. Jan Janusz
jjanusz88@wp.pl

