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Zarys treści : Planowanie przestrzenne jest praktyczną dziedziną, która kreuje środowisko
życia ludzi w Polsce od momentu wprowadzenia Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem niniejszej pracy było określenie dostępności terenów zieleni
w Łodzi za pomocą algorytmu Woronoja na tle wybranych miast europejskich ( Kopenhaga ,
Sztokholm ). Wynikiem analizy jest projekt wzbogacenia struktury miasta Łódź o dwanaście nowych obszarów zieleni. Skutkiem takiej operacji byłoby obniżenie wartości takich
wskaźników jak : odległość terenów zieleni od miejsca zamieszkania, średnia powierzchnia
komórki Woronoja oraz średnia powierzchnia terenu zieleni w komórce Woronoja.
Słowa kluczowe : tereny zieleni, algorytm Woronoja, sztuczne sieci neuronowe, planowanie
przestrzenne, tereny zurbanizowane
Abstract : Spatial planning is a practical field that has been forming the environment of
people’s lives in Poland since the adoption of the Law on spatial planning and development.
The aim of this paper is to determine the accessibility of green areas in Łódź, by using the
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Voronoi algorithm in comparision to the Copenhagen and Stockholm. The project of supplement the Łódź city structure with twelve new greenery areas was proposed. The operations
described above resulted in decreasing the levels of such indicators as the average distance
from places of residence to green areas, the average area of the Voronoi cell, the average
surface area of green areas in the Voronoi cell.
Keywords : green areas, Voronoi algorithm, artificial neural network, spatial planning,
urban spaces

Wstęp
Tereny zieleni pełnią w miastach wiele istotnych funkcji, w tym zwłaszcza : biologiczne (sanitarne, klimatyczne), plastyczne (dekoracyjne, osłonowe), produkcyjne,
ekologiczne oraz społeczne ( Sutkowska 2006 ). Obszary zieleni stanowią istotny
element struktury zurbanizowanej. Zastosowali je we własnych koncepcjach urbanistycznych wybitni twórcy, tacy jak: Arturo Soria y Mata (miasto linearne – ciudad
lineal), Ebenezer Howard (koncepcja miasta ogrodu – miasta satelickiego, charakteryzującego się niską, luźną zabudową, a przede wszystkim dużym udziałem terenów
zieleni ), Tony Garnier ( miasto przemysłowe – la cité indrustrielle – obszary zieleni
pełnią rolę integrującą ) i le corbusier ( miasto współczesne, miasto promienne,
la ville radieuse – promowane hasło: „słońce, przestrzeń, zieleń”) ( Gutowski 2006).
Nowe trendy w planistyce, która w większym zakresie zaczęła uwzględniać
korzyści wynikające ze środowiska, zyskują na znaczeniu od lat 60. XX w., kiedy
funkcjonujący model miasta industrialnego wyczerpał się, w obliczu gwałtownych
zmian społeczno-gospodarczych, takich jak powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego czy pojawienie się paradygmatu zrównoważonego rozwoju ( Filar 2012 ).
Tereny zieleni są jednym z elementów struktury przestrzennej miasta. Według
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, teren zieleni to „ obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości
ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne ” ( Art. 1.1, pkt 6 ).
Planowanie przestrzenne i – co za tym idzie – terenów zieleni stało się kluczowym zadaniem dla projektantów. W przestrzennych analizach matematycznych
wyróżnia się dwa główne etapy : gromadzenia informacji oraz ich analizy ( Mujis
2004 ). Celem opracowania było określenie dostępności terenów zieleni w Łodzi
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za pomocą algorytmu Woronoja na tle wybranych miast europejskich. Analizy
objęły najbardziej zurbanizowane struktury tych miast w roku 2013. W niniejszej
pracy autorzy odwołali się w aspekcie teoretycznym także do metod ilościowych,
takich jak buforowanie oraz sztuczne sieci neuronowe.

Wybrane metody matematyczne wykorzystywane
w planowaniu przestrzennym
Metody jakościowe bazują na danych pochodzących z takich badań bezpośrednich
jak : wywiady, studia przypadków, badania etnograficzne oraz analizy dyskursu, nie
skupiając się na parametrach numerycznych. Metody badań ilościowych bazują
natomiast na danych liczbowych, dotyczących danej dziedziny, zjawiska, procesu
( Tyrvainen i in. 2007 ). Dane te mogą być także efektem przetworzenia informacji
uzyskanych podczas badań jakościowych, np. analizy statystycznej danych socjodemograficznych zebranych w procesie ankietyzacji.
Pierwszą z wyróżnionych w opracowaniu metod ilościowych jest buforowanie,
czyli wyznaczenie stref w oparciu o odległości do ściśle określonych obiektów.
Podstawą tej metody jest założenie, że każdy z punktów znajduje się bliżej obrysu
obiektu, aniżeli wartość graniczna. Metoda ta bazując na okręgach powoduje
naprzemienne występowanie dwóch niepożądanych zjawisk. Pierwszym z nich
jest wykluczenie części terenu z analiz poprzez nadanie zbyt małej wartości promieniowi okręgu. Drugim jest możliwość kilkukrotnej analizy jednego obszaru ze
względu na zbyt dużą wartość przypisaną promieniowi okręgu.
Drugą z metod jest algorytm Woronoja. Diagram ten ( ang. Voronoi Diagram )
tworzy się poprzez pokrycie płaszczyzny wielokątami przylegającymi i nienachodzącymi na siebie. Mając zbiór punktów zdefiniowanych jako P można dla każdego
punktu w zbiorze utworzyć komórkę Woronoja. Niech :
P = {p 1, p 2, …, p n}
wówczas komórkę Woronoja można zdefiniować jako :
∀ i ∈ {1, …, n} Vor pp i = {x ∈ E : ∀ j ∈{1, …, n}\(i) d ( x, p i) ≤ d ( x, p j) }

Powyższa metoda została zastosowana w niniejszym opracowaniu celem analiz przestrzennych trzech miast europejskich : Sztokholmu, Kopenhagi i Łodzi.
Pierwsze dwa miasta zostały wybrane ze względu na uzyskany tytuł „ Zielonej
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Stolicy Europejskiej ”, gdzie jednym z kluczowych czynników podczas ich oceny
była odległość do terenów zieleni od miejsca zamieszkania ( nie większa niż 300 m ).
Ostatnią z opisanych metod są sztuczne sieci neuronowe ( A N N – Artificial
Neural Networks ), czyli połączone ze sobą komórki nerwowe. Definicja pojedynczego neuronu powstała w latach 40. ubiegłego stulecia ( McCulloch i Pitts
1943 ). Zgodnie z nią komunikujące się ze sobą komórki tworzą pewien model
mózgu. Co najważniejsze, struktura taka posiada zdolność do zdobywania wiedzy,
w przeciwieństwie jednak do wielu innych stosowanych technik A N N potrafią nie
tylko gromadzić dane, ale przede wszystkim samemu wyciągać wnioski i uogólniać
posiadaną wiedzę. W rzeczywistości A N N tworzą pewien skomplikowany model
matematyczny, opisujący zależności między czynnikami wejściowymi a zmienną
wyjściową. Najważniejszy jest jednak fakt, że zarówno struktura tego modelu, jak
i jego parametry są tworzone przez A N N w sposób automatyczny, niewymagający ingerencji człowieka. Za pomocą A N N jest możliwe rozwiązywanie dwóch
podstawowych typów problemów – prognozowania szeregów czasowych oraz klasyfikacji danych. W analizach przestrzennych rozwiązywane zagadnienia dotyczą
obu wymienionych obszarów.

A N N w prognozowaniu kierunku zmian przestrzeni miejskich
Struktury miast ulegają w praktyce ciągłym zmianom, przy czym jedne z nich
mają charakter powolny, a inne przebiegają w sposób bardziej dynamiczny. Wiedza
o przyszłym kierunku rozwoju miast stanowi zatem istotny element, chociażby
podczas tworzenia np. strategii działania przez inwestorów. Dodatkowo osoby
odpowiedzialne za kwestie planistyczne ( np. strategię rozwoju lokalnego ) mogą
dokonać analiz panujących tendencji i albo je wspierać, albo podjąć kroki im
przeciwdziałające ( jeżeli kierunek zmian zostanie oceniony jako niepożądany ).
Interesujące badania nad kierunkiem zmian przestrzeni miejskich przeprowadzili A. G. O. Yeh, X. Li ( 2002 ). Model prognozujący przyszły kierunek rozwoju
miasta został stworzony w oparciu o techniki A N N, zbudowane w oparciu o architekturę jednokierunkową, dwuwarstwową, tzw. perceptron wielowarstwowy M L
(ang. multilayer perceptron) (więcej: Tadeusiewicz 2001). Liczba neuronów w kolejnych warstwach wynosiła odpowiednio : 7, 7 oraz 1. Taka struktura sieci została
podyktowana wprowadzeniem do modelu 7 zmiennych wejściowych, opisujących
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jedną zmienną objaśnianą. Zastosowanie w warstwie ukrytej również jedynie
7 neuronów było spowodowane chęcią znalezienia przez autorów kompromisu
między złożonością modelu ( czasem jego nauki ) a jakością prognoz. Badania
potwierdziły możliwość dokonania skutecznej prognozy rozwoju miasta na przykładzie Dongguan w Chinach ( w badaniach zostały użyte dane historyczne z lat
1988–1993 ). Analogiczne badania z wykorzystaniem identycznej metody i tych
samych danych wejściowych zostały przeprowadzone przez H. K. Moghaddam,
F. Samadzadegan ( 2009 ) dla miasta Isfahan w Iranie. Także w tym przypadku
jakość przewidywania okazała się być niezwykle wysoka, w praktyce nieosiągalna
dla tradycyjnych modeli. Precyzja prognoz wyniosła aż 92,34  % ( analizy objęły
okres od 1975 do 1990 r. ).
Kolejnym problemem jest ocena jakości życia mieszkańców w funkcji ilości,
wielkości czy też dostępności terenów zieleni. W oczywisty sposób większość
mieszkańców miast jest zainteresowana życiem w przyjaznej dla nich, pełnej zieleni
okolicy. Powstaje jednak w tym miejscu pytanie, czy istnieje możliwość dokonania
pomiarów stopnia tego zadowolenia w funkcji parametrów terenów zieleni, za
pomocą obiektywnych metod matematycznych z wyłączeniem badań ankietowych.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można liczne opracowania, w których autorzy
wykazali taką możliwość. Miernikiem okazała się być wartość nieruchomości,
a dokładniej mówiąc jej wzrost wraz ze wzrostem dostępności terenów zieleni.
Przykładowo A. B. Morancho (2003) wykazała zależność między wspomnianą ceną
nieruchomości a odległością do najbliższego terenu zieleni. Dodatkowo badania
dowiodły braku takiej zależności w przypadku zmiennej objaśniającej w postaci
wielkości terenów zieleni. Przeprowadzone analizy bazowały na stosunkowo prostych modelach liniowych ( Morancho 2003 ). Również badania F. Kong, H. Yin,
N. Nakagoshi ( 2007 ) wykazały istotny wpływ na wartość nieruchomości takich
czynników jak całkowita ilość trenów zieleni oraz liczba terenów sąsiadujących
w promieniu 500 m, stopień ich fragmentacji, a także procentowy udział ich
powierzchni w całym analizowanym okręgu. Także w omawianym przypadku
autorzy oparli swoje analizy o model liniowy, jednakże rozszerzyli je o jego wersję zmodyfikowaną za pomocą logarytmu naturalnego. Kolejne badania, których
wyniki potwierdzają zarówno istotność odległości, jak i wielkości powierzchni
zieleni dla wartości nieruchomości, przeprowadzili I. Lake, A. A. Lovett, I. Bateman,
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B. Day ( 2000 ). Wartości testu t-Studenta wskazują, że wyniki nie są jedynie
skutkiem koincydencji, szczególnie te dotyczące wspomnianej odległości. Także
L. Tyrväinen i A. Miettinen ( 2000 ) stwierdzili istnienie opisanych zależności
w przypadku takich zmiennych wejściowych jak : dystans do najbliższego zadrzewionego terenu rekreacji ( mierzony odległością wzdłuż ulic ), odległość do najbliższego obszaru zieleni czy udział terenów zieleni w analizowanym obszarze.
Pytanie, czy ewaluacja jakości zielonej struktury miasta poprzez analizę wartości nieruchomości może stanowić realną alternatywę do ocen subiektywnych,
pozostaje jednak otwarte. Od dawna istnieją przeciwnicy takiego podejścia
( Jacobs 2014 ). Potwierdzają to również badania L. Fernandez-Duran, A. Llorca,
N. Ruiz, S. Valero, V. Botti ( 2011 ). Przy użyciu A N N wykazali oni na przykładzie
miasta Valencia, że po pierwsze nie istnieje silnie widoczny związek między ceną
nieruchomości a odległością od terenów zieleni. Po drugie, jeśli już były zauważalne pewne minimalne zależności, to miały one charakter jednokierunkowy,
czyli spadek odległości do terenów zieleni pociągał za sobą nieznaczny wzrost
ceny nieruchomości. Rodzi się zatem w tym miejscu pytanie o przyczynę takiej
sytuacji. Oczywiście na chwilę obecną odpowiedzi mają jedynie charakter spekulacyjny, jednak można oczekiwać, że opisane rozbieżności w badaniach wynikają
między innymi ze specyfiki danego obszaru – po pierwsze jego struktury, po
drugie struktury społeczeństwa.

Praktyczne wykorzystanie algorytmu Woronoja
Głównym celem opracowania była ocena dostępności terenów zieleni w Łodzi
na tle wybranych miast europejskich za pomocą algorytmu Woronoja. Do badań
wybrano najbardziej zurbanizowane fragmenty struktur miejskich ( śródmieścia )
wraz z przyległymi terenami. Podstawowymi warunkami kwalifikacji terenu zieleni
były powierzchnia wynosząca co najmniej 1000 m2 oraz możliwość prowadzenia
aktywnego wypoczynku na takim obszarze.
W opracowaniu dotyczącym Łodzi znalazło się 49 obszarów stanowiących „pełne”1
komórki Woronoja, analogicznie w Kopenhadze – 41, Sztokholmie – 50 terenów.
Określenie to oznacza komórkę, która nie wykracza poza granicę analizowanego obszaru
opracowania.

1
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Analiza przeprowadzona w trzech miastach europejskich wykazała, że na badanych obszarach odległości dojścia do terenów zieleni są najmniejsze w Sztokholmie.
Wartość tego wskaźnika także w przypadku Kopenhagi nie została przekroczona
(zalecana maks. 300 m) (Panduro 2013).
Jak wykazano ( ryc. 1, 2, 3 i 4 ), największy odsetek terenów zieleni występuje
na badanym obszarze w Sztokholmie. Mała wartość odchylenia standardowego
wskazuje, że tereny zieleni w Kopenhadze i Sztokholmie są rozmieszczone równomiernie. Ponadto dowiedziono, że komórki Woronoja są dwukrotnie mniejsze
w przypadku Sztokholmu. Na podstawie powyższych stwierdzeń autorzy stworzyli
zoptymalizowany model rozmieszczenia terenów zieleni w Łodzi ( ryc. 5 ).

Ryc. 1. Średnia powierzchnia komórki Woronoja [ ha ]
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 1. The average area of the Voronoi’s cel [ ha ]
Source : author’ s own work.

Ryc. 2. Średnia odległość miejsca zamieszkania od terenu zieleni [ m ]
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 2. The average distance from the residence to the green areas [ m ]
Source : author’ s own work.
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Ryc. 3. Średnia powierzchnia terenu zieleni w komórce Woronoja [ % ]
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 3. The average surface area of green area in the Voronoi’s cel [ % ]
Source : author’ s own work.

Ryc. 4. Wartość odchylenia standardowego dla odległości dojścia do terenu zielni do miejsca
zamieszkania
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 4. The standard deviation for the distance between residential area and green area
Source : author’ s own work.

Uzupełniając strukturę miasta o dwanaście nowych powierzchni zieleni w ściśle
określonych lokalizacjach ( ryc. 5 ), a także wykonując ponowną analizę dla uzyskanych wartości okazało się, że wskaźniki Łodzi zrównały się z tymi wyznaczonymi
dla Zielonych Stolic Europejskich 2.

Aktualnie w miejscach projektowanych terenów zieleni znajdują się m.in. zabudowa
wielorodzinna, tereny kolejowe oraz infrastruktura techniczna, co stanowi istotną barierę
w implementacji projektu.

2
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Ryc. 5. Lokalizacja projektowanych terenów zieleni
Objaśnienia: 1 – granica opracowania, 2 – lokalizacje projektowanych terenów zieleni
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 5. Location of design green areas
Explanations: 1 – boundary of study area, 2 – location of design green areas
Source : author’ s own work.
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Podsumowanie
Zarówno analiza literatury przedmiotu, jak i badania empiryczne autorów
potwierdziły możliwość stosowania metod matematycznych w celu analizy obecnej struktury miasta oraz planowania powierzchni przeznaczonych pod tereny
zieleni. Zaimplementowany algorytm Woronoja pozwala w sposób obiektywny
wyznaczyć odległości dojścia do terenów zieleni, a na dalszym etapie wskazać
lokalizacje obszarów cechujących się ich deficytem. Wady omawianego algorytmu
są podobne jak w przypadku wszystkich metod ilościowych – nieuwzględnienie
istotnych społecznie czynników jakościowych. Z tego też powodu sugeruje się
równoległe stosowanie omawianego algorytmu Woronoja wraz z takimi chociażby
metodami jak badania ankietowe i konsultacje społeczne.
Badania empiryczne wykazały zasadność uzupełnienia siatki miasta Łódź
o dwanaście nowych, odpowiednio usytuowanych obszarów zieleni, co zbliżyłoby
wskaźniki odległości do wartości cechujących wybrane miasta referencyjne.
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