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Streszczenie
Publikacja stanowi omówienie æwiczeñ z rysunku planistycznego, prowadzonych od trzech lat na
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu £ódzkiego dla studentów trzeciego roku
kierunku Gospodarka Przestrzenna. Æwiczenia odbywaj¹ siê w oparciu o oprogramowanie ArcView GIS. Przedstawiono charakterystykê rysunku planistycznego, oraz warunki jakie musi on
spe³niaæ aby staæ siê skutecznym narzêdziem w warsztacie planisty przestrzennego. Artyku³ okrela poruszan¹ na zajêciach problematykê oraz podaje krótki opis zakresu i formy poszczególnych
æwiczeñ. Omówiono rozwijane przez studentów umiejêtnoci, a tak¿e g³ówne problemy, które
wystêpuj¹ w trakcie æwiczeñ. Ilustracj¹ artyku³u s¹ przyk³adowe prace studenckie wykonane na
zajêciach.

Wstêp
Rysunek planistyczny jest form¹ przekazu informacji towarzysz¹c¹ ró¿nym obszarom planowania przestrzennego. Mówi¹c o zagadnieniach rysunku w planowaniu urbanistycznym
mamy na myli co najmniej dwa odmienne podejcia do tematu. Jednym z nich jest rysunek
wykorzystywany w warsztacie planisty jako metoda dochodzenia do rezultatów opracowania.
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Wyobramy sobie projektanta, który zaczyna pracê od sporz¹dzenia pewnej liczby szkiców
dotycz¹cych danego tematu. Stopniowo, w miarê dojrzewania pomys³ów i konkretyzowania
siê za³o¿eñ szkice wstêpne ewoluuj¹ a¿ do uzyskania koñcowego opracowania. Rysunek stanowi narzêdzie analiz, metodê sprawdzenia przyjêtych za³o¿eñ projektowych i metodê weryfikacji samej idei projektu.
Drug¹ i w przypadku ekonomistów bardziej chyba istotn¹ funkcj¹ rysunku jest przekazywanie informacji pomiêdzy poszczególnymi uczestnikami procesu planowania. Ta wyranie
utylitarna funkcja narzuca w bardzo du¿ym stopniu formê rysunku. Po pierwsze musi on byæ
czytelny, zrozumia³y, równie¿ dla nieprofesjonalisty. Oprócz czytelnoci istotne jest równie¿
kryterium atrakcyjnoci wizualnej przekazu. Ilustracja, która przyci¹ga uwagê, jest ³atwa w
odbiorze stanowi niezwykle skuteczny argument w dyskusjach.
Zajêcia z rysunku planistycznego maj¹ na celu rozwijanie warsztatu, dostarczenie narzêdzia umo¿liwiaj¹cego formu³owanie opinii w sposób zrozumia³y i skuteczny w negocjacjach z
pozosta³ymi osobami zaanga¿owanymi w proces powstawania planów.
Celem zajêæ jest nauczyæ studentów wypowiadania siê w przysz³ej pracy zawodowej w
sposób zrozumia³y. Zdobyte umiejêtnoci pozwalaj¹ równie¿ na wspó³pracê w ramach zespo³u projektowego, ³atw¹ wymianê danych i informacji. Umiejêtnoæ pe³nego wykorzystania
mo¿liwoci SIP pozwala na trafniejsze i szybsze podejmowanie decyzji i analizê zjawisk.
Powiedz mi , zapomnê. Poka¿ mi, zapamiêtam. Zaanga¿uj mnie, zrozumiem.
Tell me I forget, show me I remember, involve me I understand, Moore and Davis, 1997,
t³umaczenie autora.

Charakterystyka przedmiotu
Zajêcia z przedmiotu Rysunek Planistyczny prowadzone s¹ od trzech lat dla studentów
kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu
£ódzkiego. Æwiczenia odbywaj¹ siê na trzecim roku studiów dziennych oraz na trzecim roku
zaocznych studiów magisterskich. Nauczanie prowadzone jest z wykorzystaniem oprogramowania ArcView GIS 3.2 PL. Cykl zajêæ obejmuje dwa semestry. Dotyczy mo¿liwych zastosowañ Systemów Informacji Przestrzennej w warsztacie ekonomisty  planisty przestrzennego.
Zadania kursu s¹ dwojakie. Po pierwsze jest to zapoznanie studentów z problematyk¹
szeroko rozumianego rysunku planistycznego - zarówno w formie analogowej (papierowej)
jak i cyfrowej. Drugim zadaniem jest nauka i jednoczesne przybli¿enie i demonstracja mo¿liwoci oprogramowania z dziedziny systemów informacji przestrzennej. Nauka programu ArcView GIS nie jest tutaj g³ównym celem, lecz raczej narzêdziem dla poznania bardziej ogólnych prawid³owoci. Kolejnym celem realizowanym w pewnym stopniu przy okazji jest popularyzacja oprogramowania GIS jako najlepiej odpowiadaj¹cego zastosowaniom planistycznym.

Definicje  rysunek planistyczny, mapa cyfrowa
Kurs rozpoczyna siê zajêciami wstêpnymi maj¹cymi na celu zapoznanie z definicj¹, rodzajami i podstawowymi zasadami rysunku planistycznego, a tak¿e z ide¹ oprogramowania GIS.
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Systemy informacji przestrzennej mo¿na w skrócie scharakteryzowaæ stwierdzeniem, i¿ jest to
grupa aplikacji, w których  zarówno u¿ytkownik, jak i komputer wiedz¹, czym jest dany
obiekt widoczny na rysunku. Odbywa siê to dziêki powi¹zaniu obiektów graficznych z rekordami w bazie danych.
Ca³oæ zajêæ obejmuje dwa bloki programowe  zgodnie z podzia³em roku akademickiego
na semestry. Program æwiczeñ semestru zimowego  wprowadzaj¹cego  zawiera charakterystykê metod prezentacji i analiz wykonywanych w oparciu o gotowe dane. Semestr letni przeznaczony jest na samodzielne tworzenie danych przez studentów.
Tematy æwiczeñ zwi¹zane s¹ cile z planowaniem przestrzennym i z warsztatem ekonomisty -planisty. Cykl zajêæ zaczyna siê od rozwijania umiejêtnoci odczytu informacji z mapy
cyfrowej. Na przyk³adzie mapy wiata studenci proszeni s¹ o odnalezienie miejsca o zadanej
nazwie, podanie danych zapisanych w tabeli atrybutów (g³êbokoæ jeziora, liczba ludnoci
kraju, nazwa stolicy, waluty, etc.) Pierwsze æwiczenie ma za zadanie uwiadomiæ, i¿ rysunek
tematu i tabela atrybutów stanowi¹ dwie ró¿ne reprezentacje tego samego zbioru danych.

Graficzna prezentacja danych
Nastêpnie rozpoczynamy pracê z map¹ podzia³u administracyjnego kraju na województwa. Poznajemy ró¿ne graficzne sposoby prezentacji danych  opisowych i liczbowych. Do
tabeli atrybutów województw do³¹czane s¹ kolejno tabele opracowane w oparciu o dane statystyczne GUS zawieraj¹ce problematykê z zakresu ochrony rodowiska, turystyki, szkolnictwa
i wychowania. Studenci ucz¹ siê prezentowaæ do³¹czone dane. Ka¿de æwiczenie zakoñczone
jest przygotowaniem gotowej do wydruku kompozycji zawieraj¹cej oprócz rysunku legendê,
skalê, nazwiska autorów oraz opatrzonej odpowiednim dla przedstawionej problematyki tytu³em (rys. 1). Wymóg nazwania swojej pracy narzuca dyscyplinê mylenia i bardzo konkretyzuje i usprawnia pracê. Przygotowane prace bazuj¹ na opracowanym wczeniej schemacie.
Musz¹ spe³niaæ wymagania czytelnoci prezentacji, jej atrakcyjnoci i precyzyjnego przedstawienia zadanego problemu.
Dla lepszego zrozumienia czym s¹ dane tabelaryczne, sk¹d siê bior¹ i jak je tworzyæ wprowadzone zosta³o æwiczenie polegaj¹ce na opisaniu poszczególnych miejsc pracy w pracowni
studenckiej. Wykorzystujemy do tego celu program Microsoft Excel. Wygenerowan¹ tabelê
zapisan¹ jako tekst rozgraniczony do³¹czamy do obiektów reprezentuj¹cych stanowiska komputerowe w pracowni. Dodatkowo, dla osób chêtnych, istnieje mo¿liwoæ do³¹czania przyniesionych, uprzednio zeskanowanych lub wykonanych aparatem cyfrowym w³asnych zdjêæ. Samodzielne wpisanie treci do tabeli bardzo u³atwia prze³amanie barier zwi¹zanych z koniecznoci¹ konwersji danych miêdzy ró¿nymi aplikacjami. Nieumiejêtnoæ poruszania siê w systemie plików i brak wiedzy o sposobach zapisu ró¿nych aplikacji stanowi istotny problem w
pracy ze studentami (rys. 2).
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Rys. 1. Graficzna prezentacja danych
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Rys. 2. Analizy

Analizy
Kolejny blok æwiczeñ dotyczy analiz maj¹cych na celu wybór najlepszej lokalizacji planowanego obiektu. Analizy odbywaj¹ siê na przyk³adzie centrum miasta Pabianic, na podk³adzie
zawieraj¹cym podstawowy zakres treciowy mapy ewidencyjnej (dzia³ki, budynki, krawê¿niki, tramwaj), z tabel¹ atrybutów zawieraj¹c¹ informacje potrzebne do przeprowadzenia analiz.
Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu podk³adu przypominaj¹cego wizualnie podk³ad
geodezyjny. Przy okazji studenci ucz¹ siê jaka jest zawartoæ treciowa podk³adu, jakie oznaczenia s¹ stosowane i jak je odczytywaæ. Nastêpnie dodajemy jako podk³ad fragment ortofotomapy aby zobaczyæ na ile zdjêcie potrafi stanowiæ uzupe³nienie rysunku. Przeprowadzone
analizy podzielone s¹ na dwie grupy  analizy oparte o dane z tabeli, oraz analizy przestrzenne
 rozwa¿aj¹ce wzajemne usytuowanie obiektów. Kolejno nale¿y wybraæ dzia³ki o wystarczaj¹co du¿ej powierzchni, posiadaj¹ce odpowiedni symbol strefy, o niskiej intensywnoci zabudowy, etc. analizy przestrzenne to wybór dzia³ki o dobrej dostêpnoci komunikacyjnej  bliskoæ tramwaju, bezpieczne  bliskoæ komisariatu, odpowiednio oddalone od obiektu sakralnego  zadanie dotyczy lokalizacji obiektu rozrywkowego, nie zawieraj¹ce starych drzew, etc.
Wyniki analiz ka¿dorazowo prezentowane s¹ w formie kompozycji z odpowiednim opisem.
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Tworzenie danych
Blok æwiczeñ wprowadzaj¹cy samodzielne tworzenie danych rozpoczynamy od przerysowania fragmentu podk³adu geodezyjnego obejmuj¹cego rejon Rynku Ba³uckiego w £odzi.
Jest to kontynuacja æwiczeñ z przedmiotu projektowanie urbanistyczne z drugiego roku
zajêæ na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Podobnie jak na zajêciach z projektowania studenci wybieraj¹ fragment terenu, którym chc¹ siê zajmowaæ tak aby po zestawieniu kawa³ków
powsta³a ca³oæ obejmuj¹ca znaczny obszar miasta. Zaczynamy od samodzielnego napisania
w edytorze tekstu pliku kalibracji korzystaj¹c z gotowych danych liczbowych. Sprawdzamy na
ile nasze skalibrowane podk³ady zgadzaj¹ siê w obrêbie ca³ej grupy. Przerysowywanie podk³adu geodezyjnego z pozoru byæ mo¿e bezcelowa jest chyba najskuteczniejsz¹ metod¹ nauczenia odczytywania tego¿ podk³adu. Jednoczenie pozwala na oswojenie siê z narzêdziami rysunkowymi ArcView, zapewniaj¹c mo¿liwoæ skoncentrowania uwagi na nich bez koniecznoci równoczesnego tworzenia nowych elementów. Kszta³ci przy okazji umiejêtnoæ precyzyjnego rysowania zgodnego z ogólnie obowi¹zuj¹cymi zasadami.
W oparciu o samodzielnie przygotowany
podk³ad studenci licz¹
powierzchnie poszczególnych obiektów, a nastêpnie wartoci opisuj¹ce zabudowê terenu,
tj.: intensywnoæ i procent powierzchni zabudowanej. Wyniki obliczeñ prezentujemy w
formie graficznej, przygotowanej do wydruku
(rys. 3).
Uzupe³nieniem æwiczenia jest prezentacja
zdjêæ z terenu opracowania, a pochodz¹cych
z wczeniejszych zajêæ
z projektowania urbanistycznego.
Kolejny blok zajêæ
jest æwiczeniem projektowym. Na niewielkim
fragmencie centrum
miasta studenci proszeni s¹ o narysowanie w³asnej propozycji ukszta³towania linii zabudowy
przy za³o¿eniu konkretRys. 3. Tworzenie danych
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Rys. 4. Tworzenie danych

Rys. 5. Tworzenie danych
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nych warunków brzegowych (rys. 4). Przy okazji zapoznaj¹ siê ze sposobami oznaczeñ stosowanymi powszechnie na rysunkach planów miejscowych, a w chwili obecnej nie skodyfikowanymi w formie regulacji prawnej.
Ostatnie æwiczenie cyklu ma na celu nabycie umiejêtnoci przygotowania sobie podk³adu
do w³asnej pracy. Przerysowuj¹c fragment mapy topograficznej studenci wybieraj¹ te elementy podk³adu, które s¹ niezbêdne przy za³o¿eniu konkretnej problematyki opracowania jednoczenie pomijaj¹c elementy które mog³yby obraz zaciemniaæ. Przy okazji uczymy siê wyznaczaæ bufor od obiektu  rozwa¿aj¹c strefy ochronne od projektowanej lokalizacji oczyszczalni
cieków. Æwiczenie odbywa siê na podk³adzie skalibrowanej mapy topograficznej okolic Bi³goraju (rys. 5).
Uzupe³nieniem cyklu æwiczeñ s¹ dwa zajêcia dotycz¹ce udostêpniania map w sieci Internet, po jednym w ka¿dym semestrze. Wspólnie ogl¹damy i umawiamy na zasadzie indywidualnych referatów ciekawe miejsca w sieci wykorzystuj¹ce technologiê GIS i dotycz¹ce planowania przestrzennego.

Podsumowanie
Problematyka i zakres æwiczeñ  niestety przeprowadzanych w grupach dwudziestoosobowych (po dwie osoby przy komputerze)  stanowi przekrój zastosowañ Systemów Informacji
Przestrzennej w planowaniu urbanistycznym. Jednoczenie pozwala na naukê narzêdzia, jakim jest ArcView GIS. Dla przysz³ych planistów  ekonomistów i urzêdników administracji
ró¿nych szczebli  bo taki jest profil studiów  jest to umiejêtnoæ bardzo przydatna i znacznie
podnosz¹ca ich wartoæ na rynku zawodowym.
Tematy æwiczeñ s¹ ci¹gle rozwijane w zale¿noci od pozyskiwanych z ró¿nych miejsc
danych i problemów, z jakimi styka siê prowadz¹cy w codziennej pracy zawodowej, zarówno
w³asnej jak i kolegów urbanistów.
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Summary
This paper presents the drawing for planning subject carried out for three years already at the
Faculty of Economics and Sociology of the University of £ód for students of third year of physical planning. The practicals are based on ArcViewGIS software. It starts with definition of physical planning drawing and conditions it must fulfill to become a useful tool in the planners
workshop. The paper contains curriculum of the classes and a short description of the form and
extent of particular exercises. The skills gained by students during classes have been discussed
as well as the main problems to be solved. The illustrations consist of series of students works
prepared during the course.

Tematyka tego artyku³u by³a przedstawiona na sesji powiêconej nauczaniu GIS w czasie
V Krajowej Konferencji U¿ytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa 14-15 XI 2002.
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